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áí†Ôm 

 يف عام) Henk Franken(عندما طلب إيلّ هنك فرنكن 
 أن أشـاركه العمل يف نشر حفريات ِكنُين يف          )م 1982(

 .»نعم . . نعم . . نعم« :القدس يف كتاب، كان جوايب    
 مل  .إنـه ألمر جيد أنين مل أكن أعرف ما أنا مقدمة عليه           

ق عشرون  يستغرأكـن أعرف وقتها أن إهناء املشروع س       
، وأنين كنت سأشتاق بسرور كبري للخيبة الكبرية        عاًمـا 

الـيت كـنا غالـًبا ما نعانينها، ونقص التمويل املناسب،           
 ولكن بعد ذلك أيًضا     .اوالعـداء الذي كنا نواجهه أحيانً     

كنـت سأشـتاق لالنفعال والرضا، والتعاون مع هنك         
بيننا،  جًدا   واحملادثـات الـيت كانت تستغرق وقًتا طويالً       

ولدعـم وصداقة الكثري من الناس، وفوق كل هذا وذاك،          
 .اهنماكي بتاريخ القدس

أريـد أن أوجه الشكر إىل األشخاص الكثريين الذين         
دعمونا وأعطونا املال أو املعلومات أو التشجيع، وكذلك        

 لقد أعطانا .لكـل املعاهد الكثرية اليت فعلت الشيء نفسه     
املدرسة الربيطانية  (ة اليدن، و  التمويلَ قسُم اآلثار يف جامع    

 The British School of Archaeology in /لآلثار يف القدس

Jerusalem(و ،)متحف اآلثار امللكي/ The Royal Ontario 

Museum (      يف اململكة األردنية   يف تورنـتو، ودائرة اآلثار
ـ (اهلامشـية، و   The /لبحث العلمياهلولـندية ل نظمة امل

Netherlands Organization for Scientific Research( .
متحف (كمـا متكـنا من دراسة جمموعة من األشياء يف           

يكول اإل( و )متحف اسرائيل ( يف عمان و   )اآلثـار القدمية  
ـ   وقد كان لنا يف . يف القـدس )Ecole Biblique /كيببل

  الربفسور غرمتن : األشـخاص التالية أمساؤهم العون الكبري     
)H.A.A. Geertman( ،ر فان سلدتالدكـتو و) Dr. W. 

Van Soldt(فيلدرز ونيك، والدكاترة م )Monique Vilders( 
 )J. Pauptot ( وج ببتت)E.A. van Driel (وفـان درايل 

  يغال شيلوه  توىفوالربفسور امل ،  ومجيعهم من جامعة اليدن   
)Yigal Shiloh(خاص ألون دي على حنو  وفريق عمله، و

من ) David Tarler( وِدفيد تارلر )Alon de Groot(غروت 
) A.D. Tushingham(تشنغهم  امعة العربية، والربفسور أاجل

 )D. Reese(متحف أونتاريو امللكي، والدكتور د ريس من 
 Filed (شيكاغو، املـتحف امليداين للعلوم الطبيعية مـن  

Museum of Natural History(كتشن  والربفسور ك) K. 

Kitchen(   توماس طمسن  ر  جامعة ليفربول، والربفسو  من
)Thomas L. Thompson ( كما قام . جامعة كوبنهاغنمن

بدراسة ) Diny Boas-Vedder(فيدر -الدكتور ديين بواس
 والبّد  .مبىن سور املدينة يف الفترة الربونزية الوسيطة الثانية       

مدير ) Kay Prag(مـن كلمة شكر للدكتور كاي براغ  
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والتمويل مشـروع القـدس القدمية، الذي زودنا باملواد         
 .والدعم املعنوي

هـذا الكتاب مقّدم إىل صديقي ومعلمي اخلاص هنك   
، هنك وأنا ،  وكم كنا . فـرنكن، الذي علّمين كل شيء     

 Kathleen(نتساءل كيف ستكون ردة فعل كاثلني ِكنُين 

Kenyon ( كنا نتخيلها جالسة يف      .حنو عملنا )   مكان ما يف
إن كانت  ،  آمل .تتابع تقدم عملنا باهتمام كبري    ) األعـايل 

أن تنظر إىل هذا الكتاب بعني الرضا وهي        ،  تفعـل ذلك  
 .تبتسم
 

 مارغريت شتاينر
 ) م2000( من عام متوز يف اليدن
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òîiŠÈÛa@òÈjİÛa@òß†Ôß 

بـدأت كاثلني ِكنُين، عاملة اآلثار      )  م 1961(يف عـام    
وكان ذلك  . الربيطانية الشهرية، حبثها يف اآلثار يف القدس      

ألنه مل تتم حفريات على مدى واسع منذ        وقـًتا مناسـًبا     
عمل )  م 1925 و 1923(بني عامي   . مخسـة وثالثني عاًما   

السـيد ماكلستر والسيد دنكن يف اجلزء الشمايل من التله          
ويف . مدينة داود: اجلنوبـية الشـرقية، الـيت تدعى اليوم       

السنوات نفسها كان عامل اآلثار الفرنسي املسيو ويل قد         
 1925(ومنذ عام   . نويب من التلة نفسها   نقب يف اجلانب اجل   

 .مل يتم القيام إال بأعمال بسيطة حمدودة يف املدينة) م
كانت ِكنُين قد انتهت للتو من حفريات تل السلطان،         

كانت تبحث عن   . أو إرحيا القدمية، اليت جلبت هلا الشهرة      
وهذا املوقع ال بد أن     . موقـع جديد، لكن ليس أي موقع      

كانت : أو حبسب قوهلا  .  وهاًما يكـون كـبًريا مشهورً    
القـدس تبدو املوقع اآلخر الوحيد الذي ميكن أن يضاهي          

 .يف أمهيته موقع إرحيا
كانـت القـدس تستطيع أن تنافس إرحيا بالتأكيد من          

لكن صعوبة التنقيب يف القدس     . حيـث األمهـية واملقياس    
كانت أكرب بكثري، فاملدينة مأهولة ومل يبق فيها سوى بقع          

وكانت . ميكن التخطيط فيها حلقول تنقيب أثري     صـغرية   

. وما بعد )  م 1865(حفريات موسعة قد متت فيها منذ عام        
كمـا كانت مبنية من احلجر يف العصور احلديثة والعصور          

ويف إرحيا استطاعت ِكنُين أن ختطط حقوهلا حيثما        . القدمية
شـاءت وعـثرت هناك على أبنية مجيلة من آجر من طني            

ا يف احلفر يف احلقول الصغرية، معتمدة على        تالئـم طريقته  
 .مقاطع واضحة جًدا

عندما كانت تريد   . يف القـدس كان الوضع خمتلفًا جًدا      
أن حتفـر يف أحـد األمكنة، كانت غالًبا ما جتد مرتالً أو             

كانت احلجارة، . حديقـة أو ممـًرا يقف حائالً يف طريقها      
كان يلزم  صغرية وكبرية، موجودة يف كل مكان، وغالًبا ما         

عـدة فصول حفر إلزالة احلجارة والوصول إىل املستويات         
وكانت املقاطع أموًرا معقدة، إذ كانت      . اليت كانت مأهولة  

تـؤوي كثًريا من احلجارة اليت كانت تسقط باستمرار من          
 .املقاطع وختلق حالة من الفوضى املربكة

واملشـكلة األخرى اليت واجهتها كانت بسبب التمويل    
كـان عليها أن تستأجر كل عامل باآلثار        . يفغـري الكـا   

وسواء أكانوا من أهل اخلربة     . يستطيع أن يذهب إىل القدس    
لكن األفضل منهم هم    . أو غري ذلك، كانت ِكنُين تأخذهم     

الذين استطاعوا أن يضبطوا الوضع املعقد على األرض وأن         
 .يكتبوا تقارير صحيحة وموثوقة عن احلفريات
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ا العمل، من وجهة نظر عاملة      كـان من املؤكد أن هذ     
آثـار مثل ِكنُين، اليت كانت تصر على الضبط الصارم ملا           

لكن ِكنُين مل تتخلّ    . جيري، مصدر كثري من خيبات األمل     
. عن مبادئها العلمية وتابعت بالطريقة اليت طورهتا يف إرحيا        

ِكنُين يف احلفر احلذر يف     -أصـرت على تطبيق طريقة ويلر     
يت كانت ناجحة يف إرحيا، على      طـبقات الصـخور، وال    

وضـع القدس املعقد، واثقة أنه هبذه الطريقة سيكون من          
لذلك حفرت مربعاهتا   . املمكـن حل أي لغز حالً هنائًيا      

الصغرية يف كل أرجاء املدينة آلن هذه األلغاز كانت ذات          
ملاذا، مثالً، كان . عالقة بكثري من املشاكل غري ذات الصلة    

لقدمي يف القدس يقع خارج أسوار      مدخـل املمـر املائي ا     
كيف كان التسلسل التارخيي للتحصينات     . املدينة احلالية؟ 

كيف ميكن تأريخ امتداد    . عـلى الـتلة اجلنوبية الشرقية؟     
كيف كان املسار الصحيح    . املديـنة فـوق التلة الغربية؟     

. لسوَري املدينة الثاين والثالث اللذين ذكرمها جوزيفوس؟      
وكم كان حجم املدينة    . لك ِهُردس؟ أين كان يقع قصر امل    
 .يف العصور الرومانية؟

ولسوء احلظ مل تستطع هذه احلفريات، اليت استمرت        
، أن حتل هذه املشكالت مجيعها،      ) م 1967(حـىت عـام     

كان يف طريقة ِكنُين    . واسـتمر اجلدل كما كان من قبل      
يف التنقيب عدة نقاط ضعف، مت اكتشافها يف تربة القدس          

 وألهنا مل حتفر إال يف مربعات صغرية فإن االنتباه          .املختلطة
ونادًرا ما كان يتم    . انصّب قليالً على الوحدات املعمارية    

كانت ِكنُين تستعمل   . التنقيب يف مرتل أو غرفة بالكامل     
إن (وكانت دائًما تؤمن مببدأ     ). اجلزء من الكل  (دوًما مبدأ   

، )ه أبًدا مل أجـده يف هذه املنطقة الصغرية، فإنين لن أجد         
. وهـذا أمر صارم جًدا عندما يتم احلفر يف مدينة معقدة          

لذلـك يـبقى السؤال اهلام، مثالً، عن تاريخ بدء امتداد           
 .املدينة فوق التلة الغربية دون جواب

توفيت كاثلني ِكنُين عن عمر يناهز      )  م 1978(يف عـام    
وحىت ذلك الوقت كانت التزال تعمل      . الثانـية والسبعني  

كانت قد نشرت   . حلفريات اليت جرت يف إرحيا    على نشر ا  
فصلية ‹تقاريـر أولـية عـن عمـلها يف القدس يف جملة             

ــطينية  ــافات الفلس  Palestine Exploration /االستكش

Quarterly‹    القدس، التنقيب يف   ‹:  إضافة إىل كتابني معروفني
 Jerusalem, Excavating ]/املدينة[ثالثة آالف عام من تاريخ 

3000 Years of History. 1976 ‹  التنقيـب عن  ‹، وكـتاب
 لكن العمل العلمي ›Digging Up Jerusalem. 1974 /القدس

 .يف حفريات القدس مل يكن قد بدأ بعد
وبعـد وفاهتـا تأسست جلنة لتبحث كيف ميكن هلذا          

ومنذ ذلك احلني، نشر الربوفسور دوغ      . العمـل أن ينظّم   
 ورونتو بكندا  توشـينغهام من متحف أونتاريو امللكي يف ت       

)Royal Ontario Museum in Toronto (   جملـًدا ضـخًما
منطقة احلفريات  (احتوى نتائج احلفريات يف املدينة القدمية       

L(           بيـنما اضـطلع الدكـتور كاي براغ من متحف ،
مانشستر يف اململكة املتحدة باملهمة الضخمة اليت تتمثل يف         

 .س وحوهلانشر مناطق احلفريات الصغرية الكثرية يف القد
وقـد أُوكلت إىل الربوفسور هنك فرانكن من جامعة         

املنطقة الكربى الكائنة على سفح التلة      ) هولندا(اليـدن   
 كانت املربعات  ). Aمنطقة احلفريات   (اجلنوبـية الشرقية    

)A (        من : حتـوي املـادة األكثر أمهية يف حفريات ِكنُين
كانت أنقاض تالية من    . العصـرين الـربونزي واحلديدي    

كان . العصـرين الروماين والبيزنطي تغطي املباين السابقة      
الربوفسـور فرانكن مهتًما بصورة خاصة باآلنية الفخارية        
مـن هذه الفترات وبتطور مهنة صانعي الفخار يف منطقة          

وقد أثبت العثور على املعلومات الطبقية من هذه        . القدس
لة املنطقة وترتيبها أنه مهمة كربى أخرى، أصبحُت املسؤو       

وكان خرباء آخرون مهتمني بدراسة اللقى الصغرية       . عنها
الكـثرية مـثل التماثيل الصغرية والقطع النقدية والنقوش         

فيدر، وهو بروفسور   -أما الدكتور ديين بواس   . واألخـتام 
يف علم اهلندسة املعمارية، فقد حاول أن حيسب كيف مت          
بـناء سور املدينة من العصر الربونزي الوسيط وكم من          

 .لوقت ميكن أن يكون بناؤه قد استغرقا
يعين هذا أن هذا الكتاب ليس تقرير حفريات عادًيا،         
كمـا أنه ال يشمل دراسات واسعة عن األواين الفخارية          

وبدالً من ذلك يركّز على املعلومات عن       . واللّقى الصغرية 
طـبقات األرض وعلى املباين، وينظم هذه املعلومات يف         

 وصفُت فيه كل مرحلة، ومشلُت      .مراحل متسلسلة زمنًيا  
مجـيع األواين الفخاريـة واللّقى الصغرية إىل القدر الذي          

وحصيلة كل هذا كان    . توفرت فيه املعلومات من اخلرباء    
وصـفًا ملديـنة القدس يف العصرين الربونزي واحلديدي         

كيف كانت القدس   . إضافة إىل تفسري نشوء وتطور املدينة     

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 وملاذا كانت أحياًنا مدينة مفعمة      تبدو يف الفترات املتتالية،   
بالنشاط، وأحياًنا أخرى ليست إال حصًنا صغًريا، وملاذا مل         

لقد حاولت أن   . تكـن حىت موجودة يف بعض الفترات؟      
أضـع القدس يف حميطها السياسي واالقتصادي، وتركت        

 .اللّقى تتحدث عن نفسها
 

 !!.وكم حتكي هذه اللقى، أحياناً، حكايات مذهلة حقًا
 
 ارغريت شتاينرم

 ) م2004(شباط من عام 
 

http://www.al-maktabeh.com
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1(@òß†Ôß 

املقصـود أن يكون هذا الكتاب تقريًرا هنائًيا عن جزء          
 عندما  .كاثلني ِكنُين يف القدس   السيدة  مـن حفـريات     

كانت قد كتبت عدة    ) م 1978 (توفيـت ِكنـُين يف عام     
كتب شعبية عن حفرياهتا، لكن عمل ما بعد احلفريات مل          

جلنة من مدرسة اآلثار    عهدت   وقد   .يكـن قـد بدأ بعد     
فرنكن من جامعة  لربفسور هـإىل اانية يف القدس    الـربيط 

 وكان هذا اجلزء يشمل     .اليـدن يف هولندا ƛزء من املادة      
املادة املأخوذة من اخلندق الكبري الذي حفر يف سفح التلة          

 مربعات احلفريات  : اجلنوبـية الشرقية واملناطق املتصلة هبا     
)A/I-XXIX.(      Ŏاورين وفيما بعد أُرسلت وثائق املربعني ا 
)H, P(  إىل اليـدن ) وكانت )).2 /1 و1 /1 الشـكالن 

الفكـرة أن يقوم فرنكن بالتحليل التقين لɊواين الفخارية         
مـن هذيـن املـربعني اليت كان حباجة لتحليل طبقات           

ن أن هذا العمل ضخم، وكان السبب يف        تبّي وَ .صخورها
، Ż  ستر أوالً جاƳـراطي يف هذه املشاريع طالبة درجة ما       

 . دولةةة حبوث لنيل درجة دكتورامساعد
حتـوي املادة األكثر أمهية من      ) A(كانـت مـربعات     

وفيما . من العصرين الربونزي واحلديدي   : حفـريات ِكنُين  
بعـد غطت أنقاض من الفترات الرومانية والبيزنطية املباين         

 .الفخارية منها واين  السـابقة، اليت كان فرنكن سيدرس األ      

من هذه املربعات إىل اليدن     مجيعها   فرةاأُرسـلت املواد املتو   
دفاتر احلفريات ودفاتر   (وكانـت تشـمل الوثائق الكاملة       

الرسوم والصور وقوائم رسوم    كل  ِكنُين لɊواين الفخارية و   
قطع كل  و) ƀإ. .للّقـى املسجلة وبطاقات حتديد األطوار     

 وقد متّ تقسيم املشروع     .البعثةأنقذهتا  األواين الفخارية اليت    
كان علّي أن أقوم بتحليل طبقات      : ني منفصلني إىل جـزئ  

الصـخور على أساس الوثائق وتأريخ األواين الفخارية من         
العصر الربونزي املبكر حىت الفترة البيزنطية، ونتج عن ذلك         

قد و. وصـف حلرفة الفخارين يف القدس خالل تلك الفترة        
تاينر مًعا مواد من بعض مربعات احلفريات       شنشر فرنكن و  

احلفريات يف [‹: باسم) lower squares /ات السفلىاملـربع (
 Excavations in Jerusalem 1961-1967. II. The /].. سالقد

Extramaural on South-East Hill ‹ ـ ي مسي فيما بعد ذوال
 .›Jerusalem II /2القدس ‹باسم 

 مسًحا قصًريا للمعطيات    يعطنسوف  ) 1 /1 (يف القسم 
 وختتلف هذه   .هت حول املواد  املـتوفرة ولɊسǞلة اليت ُوجّ    

رادت ِكنُين أن جتيب عنها عندما      أاألسـǞلة عن تلك اليت      
 وخيتلف هذا الكتاب يف عدة نواǳ عن        .بـدأت حفرياهتا  

يشرǳ الكيفية  ) 2 /1 (والقسم،  تقاريـر احلفريات النهائية   

http://www.al-maktabeh.com
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 وسوف تتم مناقشة األمور العملية مثل أنظمة        .والسـبب 
  ).3 /1 (قسمحتديد األطوار والتأريخ يف ال

1 /1 (szjÛa@òİ 
حتليل وشرǳ  ) 1: كـان هدف هذه الدراسة ذا شقني      

، )A, H, P (بقايا العصر الربونزي واحلجري من مناطق ِكنُين
 ينتقدمي ملخص للتاريخ االستيطاين للقدس يف العصر      ) 2: و

 .الـربونزي واحلديدي يرتكز على املواد املستخرجة فقط       
 للطبقات احملفورة ووصفت     حتليالً هلـذه الغايـة أجريـتُ     

 تفسًريا  وأعطيُت،  األطـوار واألشـياء اليت ُعثر عليها فيها       
 احلفريات  للبقايا املعمارية، ودرستُ  ،  حيثما أمكن ،  وتأرخيًا

 . النتائج يف دراسيتالسابقة والالحقة يف القدس ومشلُت
  1961(بني عامي   كانـت أهـداف احلفريات نفسها       

 ِكنُين هذه األهداف يف      وقد وصفت  . خمـتلفة  ) م 1967و
 Digging Up Jerusalem ]/التنقيب عن القدس[‹كـتاهبا  

 حيـث أحلت على أمهية حل املشكالت  ›(47-54 :1974)
أما النواحي األخرى،   . املـتعلقة بتأريخ البقايا املستخرجة    

ا واملقارنات مع   مثل وظيفة القدس يف املنطقة األكثر اتساعً      
فإهنا مل تلَق سوى     خلية للمدينة، املواقع األخرى والبنية الدا   

 وكانت املشكلة األوىل على التلة      .قلـيل مـن االهتمام    
 كان  .اجلنوبية الشرقية اليت أرادت حلها هي إمدادات املياه       

 يعزى اىل )Warren's shaft /نفق َوَرن(، أي النظام األقدم
 لكن مدخله كان يقع يف منتصف       .عموًما العصر احلديدي 

ح الشرقي من السوار الدفاعية اليت      الطـريق عـلى السف    
 )م 1925 و 1923(بني عامي    )Macalister (اكتشفها مكلستر 

يف أعـلى الـتلة، والـيت كـان يعيد تارخيها إىل العصر             
  وقد استخلصت ِكنُين   .وهو وضع غري منطقي   ،  احلديدي
źلذلك كانت هنا املشكلة األكثر بروًزا اليت كانت        « :اآل

هذا السبب يف فتح خندقنا      وكان   .تسـتدعي االهـتمام   
 .›A( ›see Kenyon 1974: fig. 18( يف املوقع )I(األول 
مكلستر الدفاعي،  جدار  مـن أجـل حتديد تاريخ       و

عدة مربعات إضافية مبحاذاة قاعدته وهذا       ِكنُين   فتحـت 
كيدة إىل  أ مـن إعادة تاريخ التحصينات بصورة        هامكّـن 

املدينة من   وقد احتاج اكتشاف أسوار      .الفـترة اهللنستية  
والعصر احلديدي إىل متديد    العصر الربونزي الوسيط الثاين     

األول وفـتح املزيد من املربعات حنو       ) trench(اخلـندق   
 لتحديد الطرف )H, P (وقد ُحفر املربعان. أسفل التلـة

 من املربعات إىل مشال     ا ومت حفر مزيدً   .الشـمايل للمدينة  

‹لقدس القدمية   وجنوب هذه املناطق وداخل أسوار مدينة ا      
see Kenyon 1974: fig. 18‹. 

اليت قدمت ) A, H, P(مناطق حفريات ِكنُين كل كانت 
 .املـادة اخلاصة هبذه الدراسة تقع على التلة اجلنوبية الشرقية    

على طبقات استيطانية من العصرين     هنا  وقـد ُعـثر على      
وطبقات  إضافة إىل ركام     ،الـربونزي الوسيط واحلديدي   

احتوت و. من فترات الحقة) wash layers(بة الطمي املترس
عدة كهوف مواد من العصر الربونزي املبكر، وقد مت حفر          

إىل مساحتها حوايل مخسة أمتار،      ، مربًعا )34(مـا جمموعه    
وكان باإلمكان  .  يـراوǳ بني مخسة وعشرة أمتار      عمـق 

 وهكذا مت   .قة يف كل مربع   طب) 600(إىل  ) 400(من  تمييز  ال
 . طبقة)17000(يل  من حواتوثيق معلومات

 
 Ȱ1/ 1(الشك :(ƙفريات كينǵ ططƯ 
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قدمـت حفـريات ِكنُين كثًريا من املواد من الفترة          
12القرون  ( ومن بداية العصر احلديدي      ،الربونزية الوسيطة 

 وحـىت بإمكاننا القول إن معظم املعلومات        ،)م  ق 10-
املـتوفرة عن هذه الفترات يف القدس جاءت من حفريات          

ـ   ومبا أن هذه املدينة كانت وقتذاك مقتصرة على         .ُينِكن
ا صور هل تالتلة اجلنوبية الشرقية، فقد مكّنين هذا من تقدمي         

يف هـذه الفترات يستند على موادها اليت كانت مدعمة          
 لكن الوضع   .مبعلومـات منشـورة من حفريات أخرى      

 6-9القرون  (لعصر احلديدي املتأخر     بالعالقة مع ا   خيتلف
أن معظم املواد اليت استخرجتها ِكنُين جاءت        مع و .)ق م 

مـن تلـك الفترات، فإن احلفريات اإلسرائيلية الالحقة         
 وال تشكل مواد    .قدمت كميات كبرية من املواد اجلديدة     

ومعظمها (فرة  اِكنـُين إال جزءăا صغًريا من املعلومات املتو       
 وال ميكن للتاريخ االستيطاين ملدينة العصر       .)غـري منشور  

ـ  دي الالحـق أن يوصف بالتفصيل باستعمال لقى        احلدي
 لذلك فإنين سوف أقتصر على وصف الوضع        .ِكنُين فقط 

 املتعلقة  لقد جعلت طرق ِكنُين   . على التلة اجلنوبية الشرقية   
 من املمكن إعطاء    )stratigraphical(بعلم طبقات الصخور    

صـورة مفصـلة حلـي املدينة الواقع على التلة اجلنوبية           
 .قدمي بيانات مفصلة للبيوت وشرًحا للمباينالشرقية، وت

1 /1 /1 (@òa‰†Ûa@êˆ@ñŠÏìn½a@pbßìÜÈ½a 
كانت املواد املتوفرة يف اليدن تشمل األشياء التالية من         

 :املناطق ذات الصلة
Ǖ (  ق احلفرياتǝاǭو :   Ûودفاتر ميدانية  ÛقسامɊرسوم ل

 .ȍوروƯططاتÛ و
ǡ(      ǵا مالȾليȝنُين الشخصية وĈن  دفاتر كȝ ظات

 .ȕبقات الصخور واألواين الفخارية
قطع نقديةÛ وǕشياÛǒ  : نسǸ من ȝدǥ كتǢ تسǲيȰ     )ج

  ).I (لقɂ الكȾفو
Ǖنية وتنظيم األȕوارÛ    و: ȝدǕ ǥنظمة بطاقات    )د

 Ûلةوفخاريةǲمس ǒشياǕ. 
øلة )هǲاملس ǒرسوم ملعظم األشيا. 
تقارير ȡري مطبوȝة ȝلȍ ɂوانȝ Ûدƭ ǥموȝات         )و

 ).I(واد ȝظمية من الكȾف فخاريةȍǕ Ûداف وم
ȝدد من النقوش وكميات كبريȝ     ǥن  منشورات   )ز

ǥواألشكال الصغري ǥارǲمن احل. 
ǳ(  Ȱا البعثةكőǾنقǕ Ɣالقطع الفخارية ال. 

 مل  .كانت الوثائق اخلاصة باحلفريات من نوعية خمتلفة      
يكـن ممكـًنا استعمال بعض الدفاتر امليدانية ألن موقع          

ذكر، أما مالحظات ِكنُين اخلاصة     طـبقات احلفريات مل يُ    
 فقد كانت أرقام    .فـلم يكـن باإلمكـان فك رموزها       

ومسـتويات الترسـبات مفقـودة على كثري من رسوم          
األقسام، وعلى بعض املخططات كان السهم الذي حيدد        

 وباستثناء بعض اإلمهال كانت     .اجلهة متجًها حنو اجلنوب   
رمست يف معظم احلاالت    . هـناك بعض األخطاء األساس    

ِكنُين بنفسها األقسام الرئيسة، لكن غالًبا ما كانت تفعل         
ذلك يف هناية املوسم عندما يكون املشرفون على املربعات         

 وكانت نتيجة ذلك أن الرابطة بني رسومها        .قـد غادروا  
يف بعض احلاالت   . واملعلومـات يف الدفاتر امليدانية ناقصة     

، بينما  )دبȈ(كان املشرف يصنف شيءا ما بأنه كسارة        
 ومجيع املخططات   .ِكنـُين ترسم سلسلة من األرضيات     

الرئيسـة رمسهـا يف هناية املوسم مشرف حدد موقع كل           
حجر، دون أن تكون لديه أي فكرة إن كانت هذه جزءăا           

 وال حاجة للقول إنه مل      .مـن أسوار أم أهنا جمرد كسارة      
 .على هذه املخططاتللمخلفات تكن هناك أي أرقام 

 أطوار أكرب عدد ممكن من الطبقات       حـددت ِكنـُين   
: وقد ذُكر هذا يف نظام البطاقات     . احملفـورة يف املـيدان    

وقسمت األواين الفخارية إىل    . بطاقـات حتديد األطوار   
ƴـاذج، وذكرت كمية كل نوع على بطاقات النماذج         
الفخاريـة وعلى بطاقات حتديد أطوار األواين الفخارية،        

 وقد مت تصحيح    .ًباوبعـد ذلك طرحت معظم القطع جان      
أطوار هذه الطبقات عدة مرات، لكن ذلك مل يذكر على          
أنظمـة الـبطاقات ذات الصلة، وهذا ما جعل استعمال          
بطاقات حتديد األطوار وبطاقات األواين الفخارية من أجل   

ويف النهاية قرر فرنكن    . دراسة األواين الفخارية مستحيالً   
لعمل يف طبقات وقمُت با. وأنـا أن نتجاهل هذه األنظمة    

مجـيع املربعات ثانية، لكن فرنكن أجرى دراسة جديدة         
 .لɊواين الفخارية اليت مل يكن لدى ِكنُين الوقت ملعاجلتها

عدة جمموعات من مواد     ِكنُين نفسها    ّصصتخلقـد   
عملت ذلك  لجنة الناشرة   لاأن  الختصاصيني أو   أعطتها  و

لصوان القطع النقدية والنقوش واألختام وا    : وفاهتـا بعـد   
وبعـض جمموعـات األواين الفخاريـة املغلقة والعظام         
اإلنسـانية واحليوانـية واألصـداف واألوزان احلجرية        

كانت التقارير عن   . واملطارق احلجرية واألشكال الصغرية   
أن معظم  مع   متاحة يل،    ، وليس مجيعها،  املـواد  بعـض 

   .التحاليل تقريًبا ال تزال حباجة إىل إجراء
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 واين الفخاريـة املتوفرة من املناطق      رسـلت مجـيع األ    أُ
)A, H, P( ومل تكن هذه األواين سوى بعض .  إىل اليـدن

كانت قسمت وأرسلت إىل قد األواين املكسرة، ألن الكاملة  
 وكانت مواد اليدن تشمل قطًعا من       .املؤسسـات الراعـية   

 تقنًيا ملعظم   أجرى فرنكن حتليالً  . كما ذكرنا سابقًا  ،  احلواف
بينما عاجلت مونيك فيلدرز جزءăا من مواد       هـذه املـواد،     
وقد استخدمُت النتائج اليت توصال إليها مع       . العصر احلديدي 

 . لكن مقارنات املواد وتأرخيها كانت من مسؤولييت.االمتنان
إضـافة إىل املعلومـات املـتوفرة من ƥالت ِكنُين،          
اسـتخدمُت النتائج املنشورة حلفريات سابقة والحقة يف        

د تكرمت هيǞة العاملني يف احلفريات اهلامة اليت        وق. القدس
قـام هبا يغال شيلوه على التلة اجلنوبية الشرقية بإعطائي          

 وقد أتاحوا يل    ).G (املخططـات غري املنشورة للمنطقة    
 .أيًضا فرصة رؤية املواد وفحص مستويات ِكنُين

1@O2@H@…aì½a@Š’ã@òÔíŠ 
ورات خيـتلف هـذا الكـتاب يف نواǳ معينة عن املنش          

ولو باحلجم  ،  األخـرى النهائية عن املواد املستخرجة باحلفر      
 يستند هذا   . هناك أسباب عملية ومنهجية أيًضا هلذا      .فقـط 

جملس األوابد  ) ( م 1975 (الكـتاب على تقرير نشره يف عام      
جلنة بريطانيا (لصاſ ) Ancient Monuments Board /العتيقة

 )England Committee for Rescue Archaeology /إلنقاذ اآلثار
 Principles of /]أسس النشر يف إنقاذ اآلثار[ (حتـت عنوان 

Publication in Rescue Archaeology .( واستطعنا متييز أربعة
 :مستويات من السجالت يف هذا التقرير

املستوى وȍف املوقع املواد الساǝبة

 .لقɂ مستخرجة
املوقع نفسȼ ومالǵظات   

رساȰǝ قدƹةȝ  Û  Ûامøة 
 . إȍ. . ƀاف سابقةǕو

I 

 Ûتسǲيالت لقȍ Ûɂور  
 Ǵǝراøøش Ûوداتøøمس

 .تصوير ملونة

دفاتر املوقعÛ استمارات   
Ȱيǲتس  Û  ةȕشرǕ Ûرسوم

 .تسǲيȍ Ȱوتية
II 

قواøǝم بلقɂø مصنفة     
 تقاريøøøر ومجøøøيع

ƙيȍاالختصا. 

شرǳ ووȍف كامالن   
 العالقøøات ƨمøøيع

 .اإلنشاǝية والطبقية
III 

لقƯ ɂøتارǥ وتقارير    
 ت ȍلة اختصاȍيƙ ذا 

 .بالتǲميع

مع  ƭمņعøة    Ǖوøȍاف 
 IV . داȝمةمعلومات

 لتسǲيȰ األربعة امستويات : )1/1 (جدول

، مثل  )III(التسجيالت منشورة يف املستوى     أكـثر   و
 وعدم ›Tushingham, 1985‹جملـدات إرحيـا وتشنغهم   

 هذا الكتاب خمطط له  ).IV (4 يف املستوىجميع وجود الت
 وقد حذفت منه    ،)IV( ،توىاملسعن هذا   ا  تقريًرأن يكون   

أوصـاف شـاملة ومناقشات لكل الطبقات املستخرجة        
باحلفر وعالقاهتا من حيث طبقات الصخور، وشرǳ لكل        

د لـيس ألن هذه النواحي مل حتلل أو مل تع         ،  ƀإ. .لقـية 
همـة، بـل على العكس من ذلك هي أساس الدراسة           م

الرئيس ى  لكن هذه الدراسات ال تشكل احملتو     . بكامـلها 
 /]3القدس  [‹فإن الكتاب القادم     من ذلك    الً وبد .لكتابل

Jerusalem III‹   سـوف يركـز على نتائج التحاليل مع 
 .االستخالȍاتاملعلومات اليت تستند إليها 

لكـن الطـريقة اليت تنشر فيها حفريات كبرية تعتمد          
كّتاب التقرير  ل من   أيًضـا عـلى قـيود الزمن واملال لك        

، ، لكن غالًبا ما متّ جتاهلها وهي      وهناك ناحية هامة  . وقراءه
املتخصصني،  و فر الدراسة للقراء  اتو،  كمـا يف هذه احلالة    

مثل علماء اآلثار املتخصصني يف مناطق أخرى واملؤرخني        
ومعظم التقارير النهائية صعبة الفهم     . ودارسي العهد القدمي  

›Meyers & Meyers 1992‹. ـ ) IV(املستوى تقرير من  وال
ات الصلة من   وا لدارسي املواضيع ذ   هًم وف أسـهل تناوالً  

 .التقارير التقنية واألثرية املفصلة الدارجة
 .يف هـذا اŎلـد قّدمُت اللقى داخل إطارها املعماري         

 من األرضيات أو     املستخرجة والسلسلة الكاملة من األشياء   
كل وألن ِكنُين سجلت    . ايف أنقـاض املـباين موصوفة معً      

ا منها، مبا يف ذلك األجزاء      أقساًم  أو ،األشـياء املصـنوعة   
الصغرية، فقد جعلين هذا قادرة على إعطاء املعلومات الكمية         

 .عن األشياء وشرǳ التنظيمات احلية للسكان يف القدس

1 /3 (òîÜàÇ@‰ìßc 
1 /3 /1 (áîÓÛa@@âbÄã 

  كانـت الوحدة األساس يف حفريات ِكنُين تدعى طبقة        
)layer(   ييزه يف امليدان على    أهنا كل ترسب أمكن مت    ب وتعّرف

أسـاس البنية أو اللون أو التركيب، بغّض الطرف عن أصل           
، وبغض الطرف عما إذا كانت      تهأو وظيف  هـذا الترسـب   

 وقد أطلق   .الطـبقة حتـوي آنية فخارية أو غريها من اللقى         
على هذه الوحدة األساس  ›Tushingham, 1985‹تشـنغهم  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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تالط مع  لكن من أجل جتنب االخ    ). locus /لوكس(اسـم   
 ) الطريقة العلمية الكاذبة  (كما استخدمت يف    هـذه املفردة    

›Chapman 1986‹ هنايوظف ن إن هذا املصطلح لف. 
 /رقم صفحة (، أعطت ِكنُين    املخلفاتولترقـيم هـذه     

page number(ًاملنطقة   ملنطقة معينة داخل مربع، مثال)963( 
 ،ت داللة على تلك املربعا    )AA ( أو )A(مسبوقة باألحرف   

لذلك فإن الطبقة األوىل اليت حفرت يف        ا وتـبعً  .وهكـذا 
   والـيت تليها )A/963.1(اسـم   صـنفت ب )963(املـنطقة   

)A/963.2( لد       . وهكذاŎوقد احتفظنا هبذا النظام يف هذا ا . 
واألسـوار مل حتصـل على أرقام ضمن هذا النظام وأعيد           

  وغالًبا ما  ، كما أعيد ترقيم الكهوف أيًضا     .ترقـيمها هـنا   
يف » plastered /مكسوة بطبقة «وصـفت األرضيات بأهنا     

 لكن بقي من غري الواضح ما إذا كان         .الدفاتـر امليدانـية   
 الكلسي األبيض الناعم    اجلص   املقصـود من هذه طبقة من     

)fine white lime (أم من التراب املطروق) beaten earth.( 

1 /3 /2 (‰ì‚–Ûa@pbÔj@ÝîÜ¤ 
ا  احلفر والتسجيل والنشر وصفً    وصفت ِكنُين طريقتها يف   

وبإجياز ،  ]انظر ثبت املراجع، ز م    [ ›1971‹ يف مقالة    شـامالً 
لالطالع و .›Jericho III, p. 3 /]..إرحيا[‹ كـتاب  أكـرب يف 

 ,Chapman ]/..تشامبن[‹نظر االتحليل الشامل لطريقتها على 

ووصف تشنغهم يف جملده عن القدس كيف طُّبقت        . ›1986
 .›Tushingham, 1985: 4‹ى حفريات القدس هذه الطريقة عل

 :وفيما يلي موجز قصري لطرق ِكنُين
لكل طبقة مميزة يف امليدان     على املوقع     املشرف ّصصخ
 يف تتابع طبقي   ) Ż )Layers وضعت هذه الطبقات      .ارقًم

)stratigraphic sequence (  ومجعـت يف أطوار)phases (
طرف عن اللّقى على أساس موقعها الطبقي بدقة، وبغض ال  

ّد أن ينتهي هبا    ُب  ومجيع الطبقات ال   .اليت احتوهتا الطبقات  
 أطلقت ِكنُين على هذه األطوار اسم       .األمـر إىل طـور    

 لكن الترسبات )structural phases /ةنـيويŉ األطـوار البُ (
 .›Jericho III, p. 3‹املباين ة مع مرتـبطة باألطوار بالعالق 

ا سابقًا  راكًم، ت مثالً ،وميكـن أن تشـمل هـذه األطوار       
، بـناء مـرتل  ، )pre-structual accumulation (لɌنشـاء 

إعادة بناء ، )occupation on a floor(استيطان على أرضية 
secondary occuptaion( . Ż(وي استيطان ثانجلـدران،  ا

دل على تغري كبري يف     تُضـمت هـذه مجيعها يف مراحل        
 .خمطط البناء أو املنطقة

ن هذه األطوار الصغرية الدقيقة التفاصيل      أنشـأت ِكنيُ  
وكلّما . عـلى أمل تنقيح التسلسل الزمين لآلنية الفخارية       

كانـت األطوار أصغر، أمكن تقسيم اآلنية بدقة أكرب إىل          
 .›ƴ›1971: 274اذج هلا ارتباط متسلسل زمنًيا 

ولكـن من أجل حتسني هذا التنظيم الدقيق لɊطوار،         
اج أن تكون من نوعية واضحة،      فـإن وثائق احلفريات حتت    

 وعالوة على ذلك    .ومل يكـن هـذا هو احلال يف القدس        
اكتشـف فـرنكن أن الفكرة بأن اآلنية الفخارية ميكن          
تقسـيمها إىل ƴاذج هلا ارتباط بالتسلسل الزمين ال تنطبق          

 وقد أظهرت   .عـلى مـواد العصر احلديدي من القدس       
 ›Jerusalem II‹مقالة  الدراسة التقنية هلذه املواد املنشورة يف

قد أنتجت   الفخاريةاألواين  بوضـوǳ أن كثًريا من ƴاذج       
 وهذا ال جيعل من املستحيل     .واسـتخدمت لفترات طويلة   

تـأريخ هـذه املواد، لكن ذلك يتطلب منا أن نؤرخها           
وميكن أن يظهر أن    . بطريقة أكثر عمومية مما ظنت ِكنُين     

 . عرب الزمان   قليالً نسبة خمتلف أشكال اآلنية الفخارية تتغري     
لكـن ال ميكـن هلذا النوع من البحث أن يطبق إال على             

الفخارية، وليس على الكميات    األواين  كميات كبرية من    
 .الصغرية اليت استعادهتا ِكنُين من أطوارها التفصيلية

لقد درسُت تقسيمات ِكنُين لطبقات الصخور بعناية       
 على استعمال   كبرية، لكن العوائق املذكورة أعاله حثتين     

وقد أعدُت التحليل   . كربعلى حنو أ  نظـام أطوار أساس     
 وحن(الطـبقي الكامل جلميع وحدات احلفريات األساس        

 ،دون االهـتمام مبالحظات ِكنُين    مـن   )  طـبقة  17000
أساس على حنو   مبا يتفق   ) أطوار(وأُنشـǞت وحدات أكرب     

مع مراحل ِكنُين، ودلت على تغري كبري يف خمطط منطقة          
وحيث أمكن متت اإلشارة إىل التغريات اجلزئية       . ةمعيـن 

 ).subphase ( فرعيةرعلى أهنا أطوا
.  للمباين مسًحا إلينا   قُّدم) جديد(ومن أجل كل طور     

أحياًنا بسبب  ( بقيت أطرها غري واضحة    فالطـبقات اليت  
وضـع طـبقات الصخور املعقد، لكن يف أكثر األحيان          

.  أحد األطوار  مل توضع يف  ) بسـبب التسجيل غري الكايف    
املشكوك يف أمرها وخنادق    جلدران  وقـد متـت معاملة ا     

 ونتيجة .متشابهعلى حنو ) foundation trenches(القواعد 
لكن بسب هذا   . لذلك مل تتم معاجلة قسم صغري من املواد       

 .احلذر كان ملا قدمناه هنا درجة أكرب من الدقة

http://www.al-maktabeh.com
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1 /3 /3 (ƒí‰dnÛa 
لكن هذا مل   . قى املرافقة هلا  يستند تأريخ األطوار على اللّ    

 ألنه مل تكن هناك أي مواد من        ،يسـمح بتأريخ دقيق جًدا    
  شعاع الكربوين  حتاليل تأريخ باإل   َرومل جت . مصـادر أخرى  

)C-14 anlyses.( الطريقة املعتادة يف التأريخ وهي تعـد   ومل
مفيدة يف حالة مواد ) Parallel Quoting(االستشهاد املوازي 

الطريقة تستند على فكرة أن أشكال األواين        وهذه   .القدس
الفخاريـة الـيت ميكن متييزها قد أنتجت يف كل مكان يف            

 لكن  .واسـتخدمت لفترة قصرية فقط    ،  الوقـت نفسـه   
الدراسـات الكمـية لɊواين الفخارية بّينت أن كثًريا من          
األشـكال قد أنتجت عرب القرون، وأن تقدمي ƴوذج جديد          

 وهكذا فإن أحد    .منه ببطء وانتشر   ما   حـدث يف مركـز    
النماذج قد يكون وجد يف مكان ما بكميات كبرية، بينما          

 .›Franken 1987a‹كان اليزال غري معروف يف مواقع أخرى 
االهتمام وال يأخذ كثري من علماء اآلثار هذه الظاهرة بعني          

 واملشكلة  .ويبـنون تـأرخيهم على افتراضات غري أكيدة       
ري الواضحة لتأريخ جمموعة    األخـرى هي عدم وجود املعاي     

 وال يفّسـر املنقبون سبب      .املوجـودة األواين الفخاريـة    
وإمهال  االستشهاد املتوازي ألجل  ألشكال  ااسـتخدامهم   

 وهذه املمارسة جتعل من     . إال بالنادر  ،األشـكال األخرى  
 ويقدم اجلدل   .الصـعب احلكـم على مصداقية التواريخ      

 )Lachish Stratum III /3طبقة خليȈ  (الطويل حول تأريخ
ا عن هذا، مثلما تفعل املناقشة احلالية حول القرن          ممتازً مثاالً

 .العاشر قبل امليالد
  كتاب  القدس الفخارية كما قدمه لنا أواينركـز حتليل    

›Jerusalem III‹ على السؤال عن املدة اليت استغرقها تقدمي 
 وأظهر حتليل مواد    . واستخدامها شـكل معني من األواين    

من األواين الفخارية قد    ددة  صـر احلديدي أن أصنافًا حم     الع
 )2( وكان كل شكل مسجل يف الطور        .استعمل ملدة طويلة  

 .، بعد قرنني تقريًبا   )8(ال يزال ميكن العثور عليه يف الطور        
اليت وجدت فيها   قادير  لكـن مـن املمكن أن نبني أن امل        

كن أصناف األواين الفخارية تغريت مع الزمن، وأن هذه أم        
 لكن تقسيم الصنف    . للتسلسل الزمين  ااسـتعماهلا مؤشـرً   

داخـل الطور يعتمد أيًضا على عوامل أخرى غري الزمن،          
 وتشويه النماذج مثل وظيفة املنطقة اليت متت فيها احلفريات        

 وال نعلم إذا ).depositional prosses (وعملـيات الترسيب 

 كانـت مناطق احلفريات األخرى يف القدس تقدم تقسيم        
ضائعة هي أنه مل    ال والفرصة   .ذاتهأصناف األواين الفخارية    

عد عام  تنقذ أي من احلفريات الكبرية اليت متت يف القدس ب         
مـا يكفـي من اآلنية الفخارية للقيام بالتحليل         )  م 1967(

حفريات  وهذا ما جعل من املستحيل مقارنة نتائج       ،يالكم
ماكن مع تلك اليت جرت يف أ     ،  وحتالـيل فرنكن  ،  ِكنـُين 

  وباالستناد إىل هذه االعتبارات، مل ُتعطَ      .أخرى من املدينة  
 .سوى تواريخ عامة ملعظم الفترات واألطوار

1 /3 /4 (@kîmÛaßŒÛa 
اخلاصة بالتسلسل الزمين إىل    صطلحات  قـد تـؤدي امل    

 أنا مل   .تشويȈ القارǛ، بسبب استخدام أنظمة كثرية خمتلفة      
برونزي  ( عبارات مثالً:  مجيعها ِكنُينمصطلحات  أستعمل    

 Early Bronz EB - Middle Bronz /مبكر، برونزي وسيط

MB(       العائدة هلا يطلق عليها هنا)  الفترة الربونزية الوسيطة /
Intermediary Bronz IB(  ِكنـُين الربونزي   بيـنما عـبارة 

 .)MB II /2الربونزي الوسيط ( هنا  تدعى)MB I /1الوسيط 
العصر احلديدي  (ميز  دي مل أُ  بالعصر احلدي فـيما يـتعلق     و

 ومل ).IA II /2 العصر احلديدي الثاين(من ) IA 1 /1األول 
يتم التوصل بعد إىل اتفاق عام حول تأريخ الفترات اخلاصة          

 ›A. Mazar, 1990b‹مزار   استخدمت تواريخ.بعـلم اآلثار 
 .مي جديد للموادوألهنا استندت على تق

 ارا ملزالتواريȕ ǸبقǄ مصطلحات كĈنُين
املصطلحات 

املستخدمة يف هǾا 
 اŎلǎد

   
العصøøر الøøربونزي  ) ق م3050-3300( قبȰ احلȒري

 )1 (املبكر

EB I-III )3050-2300ربونزي  ) ق مøøر الøøالعص
 )3-2 (املبكر

EB-MB )2300-2000ربونزية  ) ق مøøال ǥترøøالف
 طةيالوس

MB I )2000-1800ربونزي الوسيط    ) ق مøال
 الثاين ا

MB II )1800-1550ربونزي  ) ق مøøر الøøالعص
 ج/ الثاين ǡطيالوس

LB )1550 1200ربونزي  ) ق مøøر الøøالعص
 املتأخر

 )I(العصر احلديدي  ) ق مǵ )1200-1000ديدي مبكر
 )II(العصر احلديدي  ) ق مǵ )1000-687ديدي متأخر

 التراتبيةملصطلحات مقارنة بƙ ا): 2/ 1(جدول 
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1 /3 /5(@‰aìþa@†í†¤ 
أخـذ كـل مربع حفريات أو كل جمموعة مربعات          
تعاقـب أطـواره اعتماًدا على التحليل الطبقي لصخور         

 قدمت ›Jerusalem II‹ كتاب  يف.الطـبقة ذات العالقـة  
 ).9-1(األطوار مع ) A/XXI, XII, XVV (املربعات السفلى

-I( )A/IV (نفت بقايا اخلندق  اŎلد ćصّ فـيما يتعلق هبذا     و

XV(      حتـت األطـوار )T1-T12(  وبقايا املربعات العليا   ؛ 
)A/I-III, XXIII( حتت )BI-B15( ،وبقايا املربع) A/XXIV( 

ات عن  ـمعلوممشـل  ) 1 /1( واجلدول   ).AI-A5(حتت  
 ويشمل حتديد   .املـربعات الباقية إضافة إىل طبقات شيلوه      

وقد  . مجيعها ذه األطوار ه) I-XV األطوار(أطـوار رئيسة    

انت ِكنُين نظمت أطوار بعض الطبقات العليا يف اخلندق      ك
)I(          ويف املـربعات العلـيا، وهذه الدالالت مشمولة يف 

 .اجلداول أيًضا

1 /3 /6(@½apbÄyý 
مأخوذة حرفًيا  ’‘ إشارź  املصـطلحات املوجودة بني     

 .من دفاتر امليدان أو من دفاتر ِكنُين نفسها
ألشـياء مأخوذة من بطاقات التسجيل،      وأوصـاف ا  

 .أضفت إليها بعض املالحظات بني احلني واآلخر
 قائمة باألشياء املسجلة يف األطوار      )1(ويف املـلحق    

 .املوصوفة يف هذا اŎلد
 

ǳشيلو  A/XVI
I-XIX املربعH  A/XXVII

I+P 
A/XXI

V 
 املربعات
 املربعات 1 اƪندق  العليا

ɂالسفل  țالف االستيطان نوǥالطور  تر 
  ǝيسلرا

19-20 X ǥفرǵ       وفȾك EB I 

17-18 X Ɩاملب  J ƨ52 دارا   T1  
Û استيطان
 Ơ MB II IIصينات+كȾوف

     B1-2    ǒبنا ƃواǵ 12 م ق III 
16     B3  T 2 1 Ǣȕمصا  ƃواǵ 12 م ق IV  

14  
 األسوار

91-92   B5  T 3  صيناتƠ  ƃواǵ 10/9 م ق V 

 VI  م ق ǵ 9/8واƃ  استيطان 2-3       

 VII  م ق ǵ 8/7واƃ  استيطان 4-6       

      T4 7 م ق 700  املدينة جدار  VIII 
10  X  P3 A.1-3 B7-8 T5-6 8-9 استيطان Ûدمار  Ɠǵ587 م ق IX 

9   P5-8 A.4 B9   برجÛ استيطان + 
ȏنقاǕ  Ʉفارس  X 

7   P9  B10  T7 ?  منحدر+برج 
 XI  م ق ǵ 2/1واƃ بسيط

 X   X B11-14 T8-10a 10-11 نفايات ÛȏنقاǕ  ƃواǵ 2/1 م ق  XII 

      T11  بسيط منحدر  ƃواǵ 1 م ق  XIII 
 XIV  بيزنطɄ  استيطان        3

 X X  X B15 T12 12 بقاتȕ سطحية Û
 XV  البيزنطɄ بعد  وقبور Ǖخاديد

 .عȾا مجي ȕǕوار املربعاتƠديد): 3/ 1 (جدول
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الطور  الفترǥ نوț االستيطان

 الرǝيس
ȕǕوار 
ƙالطور كن 

ǥدȝخر قاȍو ǒبنا ƃواǵ 12ق م  III  B1 

ȏنقاǕ ƃواǵ 12ق م  III  B2 

Ǣȕمصا ƃواǵ 12ق م  IV  B3 

ǥشوǵ وǕ ȏنقاǕ Ý   B4 

هيكǲǵ Ȱري 
 V  B5 ق م ǵ10/9واƃ  متدرج

ǥشوǵ وǕ ȏنقاǕ Ý   B6 

 IX  B7  ق مǵ7واƃ  مبان

 IX  B8 ق م Ǖ  Ɠǵ587نقاȏ مبان

 X E-F B9  ق م2/1 فارسɄ ركام

 XI Efiv+ED B10  ق مǵ 2/1واƃ  برج ومنحدر 

 XII E B11  ق مǵ 2/1واƃ ركام نفايات

ǥارǲǵ ƃواǵ 2/1ق م  XII D B12 

ȏنقاǕ ƃواǵ 2/1ق م  XII C B13 

ǥارǲǵ ƃواǵ 2/1ق م  XII B B14 

ȕبقات سطحية 
 XV A B15  ق مǵ 2/1واƃ وروقب

 )A I - III /XXIII(Ơديد ȕǕوار املربعات العليا ): 4/ 1 (جدول

 
 

الطور  الفترǥ نوț االستيطان
 الرǝيس

ȕǕوار 
ƙالطور كن 

 MB II  II  T1 استيطان  

Ǣȕالقرن مصا ƃواǵ 12ق م  IV  T2 

هيكǲǵ Ȱري 
 متدرج

 ǵواƃ القرن 
 V  T3 ق م 10-9

 VIII  T4  ق م700واǵ ƃ  مدينةجدار

 IX  T5  ق مǵ7واƃ  مبان

 IX  T6  ق مǕ 587نقاȏ مبان  

Ý منحدر خفيف Ý Ʉفارس XI  T7 

 ǥارǲǵ =)B12(  ƃواǵ2/1 ق م XII XV T8 

 ȏنقاǕ = )B13 (  ƃواǵ2/1 ق م XII F,Fi T9 

 ǥارǲǵ = )B14(  ƃواǵ2/1 ق م XII E T10 

ǥفرǵ  ƃواǵ2/1 ق م XII C+D T10a 

 ǵشوȑ ǥيقøة 
 XIII B,Bi T11  ق مǵ1واƃ  منحدر= 

ȕبقات سطحية 
 XV A+Bii T12  قبور+ وǕخاديد 

 )Iاƪندق (Ơديد ȕǕوار : )5/ 1 (جدول
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2(@ÛabĆß†Ó@Šr×þa@paÐ 

يعـود تاريخ املادة األكثر قدًما املأخوذة من حفريات         
يف عدة كهوف   ). EB (ِكنـُين اىل العصر الربونزي املبكر     

ألواين ُعـثر على آثار استيطان، ومت اكتشاف مزيد من ا         
وأخاديد ) bedrock(الفخارية يف شقوق يف صخر القاعدة       

ومل يتم اكتشاف   . ةوبني حشوات من أزمنة متأخر     مـاء 
الربونزي (أي دلـيل مـن الفترة الربونزية الوسيطة التالية      

-EB / الربونزي الوسيط، أو الربونزي الوسيط     –املـبكر   

MB, MB I (ا، وال حىت أي على التلة اجلنوبية الشرقية أبًد
 لكن على جبل الزيتون     .أجـزاء مبعـثرة ألوان فخارية     

  براغ رة، وقد نشر  ا من هذه الفت   اسـتخرجت ِكنُين مدفنً   
 .›Prag, Jerusalem IV, pp 221-42‹ذلك 

العصر وصـف ملكتشفات ِكنُين من      ) 1 /2(يف القسـم    
 قصًريا للموقع   حيوي حتليالً ) 2 /2(لكن القسم   الربونزي املبكر   

 .طةيوالربونزية الوسبكرة يف الفترتني الربونزية امل

2 /1 (ÛĆóÔåŽîäč×@pbíŠÐy@åß@ 
2 /1 /1 (aÑèØÛ )IV( 

مـن أجل املوقع انظر  . )A/XXV: A/846.35(املـربع  
 جممل املادة املأخوذة من هذا      )66 /6(و) 4 /3(ني  الشـكل 

لكن . 2العصر الربونزي الوسيط    الكهف يعود تارخيها إىل     

   Ƌالفخارية واين   العثور على بعض األ    على صخر القاعدة مت
، 51،  39،  38: 1 /2 الشكل( العصر الربونزي املبكر     مـن 

يف الطبقات العليا من الكهف ُعثر على      . )75،  61-63 ،52
 Crowfoot( أعاد كروفوت باين) RN7560(منجل من صوان 

Payne (   رمبـا العصـر الـربونزي املبكر      « ىلإتارخيـه « 
›Jerusalem IV, p. 253‹. 

2 /1 /2(a@@ÑèØÛ)V( 
ــربع ــ ).A/XXV: A/656.36-49 (امل ــر لمقطعل   انظ

›Jerusalem II, Figure 2.42‹ . متّ اكتشـاف هذا الكهف ،
عام يف هناية موسم  ›11 :1963‹ ا لِكنُينا طبقًوهو كبري جًد

 حلفر خندق   ا كافيً اومل يكـد يكون هناك وقتً      ). م 1962(
فخارية  أواين   وكانت املستويات العليا حتوي   . عـرب مدخله  

، ولكن خلف ›Jerusalem II, p. 60‹ مـن العصر احلديدي 
 العصر الربونزي   ظهرت مادة من  ) A ( =)95(جدار صغري   

لكنها  ،استيطانيةمن احملتمل أن هذه كانت طبقات       . املبكر
. »طمي وطني مع حجارة   « أهنابيف دفاتـر امليدان وصفت      

العصر الربونزي املبكر   وميكن أن تعزى اآلنية الفخارية إىل       
) EB II( العصر الربونزي املبكر الثاين  أو بداية)EB I(األول 

 .)2 /2؛ 22 /1: 1 /2 األشكال(
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Ȱ1/ 2 (الشك (واين فخارية منǕ العصر الربونزي املبكر  ƙفȾمن الك)IV, V( و ǥدȝخر القاȍ لفات يفƯ)ņاف فرنكنقدȍم األو( 

 Ưلفات Ǖخرى
 ȕاسات ذات ǵواف تزداد Ƨاكة 23-25
 ȕاسة ذات ǵواف Ǖفقية 27
28 ǒźنا Ȑاسة ذات مقبȕ 
26 Û29-34 واف مقلǵ اسات ذاتȕوبة 
 مصقولة من الداخȰ واƪارج  -33
34-  Ȱقȍ ارǭǓ 
 ȕاسات ذات ǵواف مȒغوȕة لɊسفȰ إىل الداخȰ واƪارج 35-36
35-  Ȱقȍ ارǭǓ 
 جرار ذات ǵواف المعة 37-40
 ȕاسات Ǖو جرار ȝميقة 41-44
 جرار ذات فتحات من دون ȝǕناق 45-50
53-56  

 زخرفة منقوشة  -46
47-  Ȱكǔزام زخرفة متǵ 
57-60 Ǖباريق 
 ȍقȝ Ȱمودي  -57
60-  ƞا من العصر الربونزي املتأخرر 
62-66 Û75 Ȑمقاب 
 قواȝد مسطحة 67-72
 ȕبقة من الكلس ȝلɂ اƨدار  -72
73-  Ʉزام بالستيكǵ زخرفة 

 :)V(الكȾف 
1-3 ȕافية رقيقة مستقيمةاǵ سات ذات 

  مصقولة بالدلȬ من الداخȰ واƪارج-1 
 2- Ȱبقة وردية تستعمȕ Ȱالداخ ǵًامصبا 

 ات ǵواف مقلوبةوȕاسات ذ 4-6
  ȕبقة كلسية من اƪارج-5 
  ȕبقة وردية فاƠة وǭǓار من ȕالƥǕ ǒر يف اƪارج وفوق احلافة-6 

8 ȬيƧ اسة ذات جدارȕ 
7 Û9-10 ناقȝǕ جرار ذات فتحات من دون 

 ȝناق ƨرار 12-13
 مقابȐ ناتǞة 14-15
 ǵزام بالستيكǵ Ʉول العنق 16
 حةقواȝد مسط 17-22
 ǭǓار ȕبقة كلسية من اƪارج  -17
 

 :)IV (الكȾف
38 Û39 العنق ɂلȝ واف المعة وتزيينات منقوشةǵ جرار ذات 
 جرار ذات فتحات من دون ȝǕناق 51-52
61 Û75 Ȑمقاب 
61-  ȼكلǔمت 
قطعة من جسم فيȼ تزيينات مرسومة دهان ƥǕر ȝلȕ ɂبقة من            74

 كلس
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Ȱ1 /2 (الشك (واين فخارية منǕر الربونزي املبكر  العص ƙفȾمن الك)IV, V( و ǥدȝخر القاȍ لفات يفƯ)ņاف فرنكنقدȍم األو( 

2 /1 /3 (aÑèØÛ )VI (ñÌ•@ñŠÐyë 
العصر الربونزي  أن موقعني آخرين قدما مادة من       ذُكر  
من أجل املوقع انظر ، )A/XV: A/853.5-9املربع (املـبكر  
سوى رسم ومل يرسم هلذا الكهف الصغري . )4 /3 (الشكل

 ختطـيطي مت اكتشافه يف صخر القاعدة خلف سور املدينة       
من املؤكد أنه كان    . مـن العصـر الربونزي الوسيط     ) 3(

ا لدفاتر امليدان، ُعثر    وطبقً. يسـتخدم قبل بناء هذا السور     
قليل «على طبقة مسيكة من الرماد والفحم داخل الكهف و        

أي شǜ  ، ومل يتم االحتفاȗ ب    »الفخاريةألواين   من ا  جـًدا 
 كروفوت باين   ج نشر   وقد. مـن أجل مزيد من الفحص     

)J. Crowfoot Payne( صواين  نصل منجل)RN1283( من 
  )Chalcolithic(العصر النحاسي   هـذه الطبقات يعود إىل      

›Jerusalem II, p. 253‹. 
 ُعثر على حفرة صغرية ملǞت بتربة رملية        )H/I(يف املربع   

الفخارية اليت  األواين  ظ   ومل ćحتف  .)H/8.3a (طينـية سـوداء   

وجـدت هـناك، لكن ِكنُين كتبت يف مذكراهتا اخلاصة          
 .»عود إىل العصر الربونزي املبكرقد ت«الفخارية أهنا باألواين 

2 /2 (a@¿@†ÔÛåíŠ–ÈÛaíŒãëÛa@î@´ 
@@@@@@@@@@@@@@ÁîìÛaë@áí†ÔÛa 

2 /2 /1 (a@ðŒãëÛa@Š–ÈÛáí†ÔÛa 
مت عدة  ا، قَدŉ إضـافة إىل الكهـوف املذكـورة سابقً       

أثناء حفريات سابقة   يف  كهـوف أخـرى، عـثر عليها        
 ففي  . العصر الربونزي املبكر   فخاريـة من  ، أواين   والحقـة 

 إىل الغرب من مربع ِكنُين    ) 7(جتويف يف الصخر يف احلقل      
)A/XXIII(      ِعائني كاملني   اكتشـف مكلسـتر ودنكن و

) EB I( العصر الربونزي املبكر األول وميزاب جرة تعود إىل
 أثناء بعثة باركر مت اكتشاف كهف كبرييف  و.›177 :1926‹

 

 
 Ȱ2/ 2(الشك:( فȾلة من الكǲلقية مس )IV(ɄƧر Ȱǲف مأخوذ من سȍلو ) RN7555 :(بقة برتقالية من بنية خشنةȕ اȾليȝ ǥداǕ اسةȕ. ƙوي  الطƷكثًريȰا من احلبيبات الداخ. 

 .الزخرفة بلون ƥǕر برتقاƃ داكن مطلɄ فوق الطبقة األȍلية. مطلɄ يف خطوȝ ȓمودية ȝلɂ اƨدار والقعر
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، )7(إىل اجلنوب من احلقل     ) 9( يف احلقـل  ) 3الكهـف   (
فخارية مطلية  أوان   مدافـن متعددة األجزاء مع       وىاحـت 

 ) EB( العصر الربونزي املبكر     من ƴوذج : بـاللون األƥـر   
›Vincent 1911: pls. XI, X‹ .ن وعندما أعاد مكلستر ودنك

له  ا صغًريا وجدا إبريقً›25-19 :1926‹حفـر هـذا الكهف   
 .مقبض عال من تلك الفترة

 فخارية من أوان  اكتشفت  شيلوه،  فريات  أثـناء ح  يف  
خمتلطة مع مواد من أواخر     العصـر الربونزي املبكر األول      

 يف شقوق من    ،العصـر احلجـري وأوائل العصر الربونزي      
 متر  100 (وحنبعد  ، على   )E1 ( ويف املنطقة  .صـخر القاعدة  

ثر على مبنبƏ حجريني     عُ ،)Iإىل اجلنوب من خندق ِكنُين      
  2 املدينة العائد إىل العصر الربونزي الوسيط        حتـت سـور   

)MB II .( وكانت هناك مقاعد حجرية تشكل صفًا مبحاذاة
 األواين   وطـبقًا لشـيلوه ميكن أن يعود تاريخ        .اجلـدران 

 )EB I(املبكر األول العصر الربونزي الفخاريـة إىل هنايـة   
 .›EB II (›1984: 11-12( العصر الربونزي املبكر الثاين وبداية

على التلة  العصر الربونزي املبكر    مل يُعـثر على مواد من       
وهكذا يبدو  . الغربـية وال يف أي مكـان آخر يف القدس         

 العصر الربونزي   حمـتمالً أن القدس كانت مأهولة قليالً يف       
 العصر الربونزي املبكر الثاين يف بداية و.)EB I(املبكر األول 

)EB II ( أجراه فرنكن يظهـر حتليل األواين الفخارية الذي 
أن األواين جاءت من مناطق متعددة      ) املؤلف سيصدر قريًبا  (

. ومل يكن سوى جزء قليل منها مصنوًعا حملًيا       . يف فلسطني 
ومل يُعثر على أي    . بدو) شبه(وقـد يدل هذا على سكان       

 الربونزي  العصرفترات  رار دائم أو خالفه من      أثـر السـتق   
، سوى فطعة )EB III(والثالثة ) EB II(املبكر الالحقة الثانية 

  يف واحد من أعمدة باركر     آنـية واحـدة من خربة كرك      
)Parker's shafts (›Vincent 1991: pl. XI‹. 

هو ملاذا مل تكن    ،  اإذăً والسـؤال الـذي ميكن طرحه،     
  العصر الربونزي املبكر    دائم يف و  على حن القـدس مأهولة    

)EBA(  ،    يف . هذا الوقت زمن التمدن الكبري    حيـث كان
فيما . هـذه الفترة حدث تغري واضح يف ƴوذج االستقرار        

كانـت القـدس مـن أواخر العصر احلجري حىت بداية           
العصـور الربونزية تقع يف املناطق شبه القاحلة يف اجلوالن          

، فقد كانت املناطق    ]هوذابرية ي [والنقب ووادي األردن و   

 فلسطني، مبا   العصر الربونزي املبكر يف   األكـثر خصًبا يف     
 Mazar‹ دائمعلى حنو يف ذلك األراضي املرتفعة، مأهولة 

 بودياهنا اخلصبة ،وقد يفترض املرء أن فلسطني. ›94 :1990
 .والغنية بالينابيع، قدمت موقًعا ممتاًزا للقرية الدائمة

املاء هو الذي أثبت بصورة أكيدة       توافرمن املمكن أن    
ال ميكن استخدام الينبوع    " الطبيعية" ففي حالته . أنه العائق 
ساعات ) 8 إىل   6 (يف كل : فهو ينبوع متقطع  . بسـهولة 

ـ  وجلمع هذا املاء كان    . فقطأربعني دقيقة   املاء مدة   تدفق  ي
مـن الضروري أن ينشأ حوض خلف خمرج الينبوع وأن          

 يظهر أن هذا العمل قد مت إال        ومل. األصلية تسـد الفتحة  
 .يف العصر الربونزي الوسيط

وأظهـرت الكشوف أنه يف األراضي املرتفعة، تناقص        
عـدد القرى الدائمة من الشمال إىل اجلنوب، كما حدث          

وإىل اجلنوب . ›Finkelstein 1991: 21-23‹حلجـم املستقرة  
العصر مـن القدس مل يسجل سوى موقع واحد كبري من           

كانت كثري من   . )طوارةس  أر(وهو  املـبكر،   الـربونزي   
 ، مأهولة يف العصر   كثري التالل  ،املواقـع يف الريف اجلنويب    

ويبدو أن هذه األراضي  . فقط)EBI(الربونزي املبكر األول 
 .الربونزي املبكركانت منطقة ă للبدو يف معظم العصر 

2 /2 /2 (@Š–ÈÛaÁîìÛa@ðŒãëÛa 
خيها إىل هذه الفترة،    مت اكتشاف عدة مدافن يعود تار     

ا منها على   وقد ذكرنا سابقًا، أن واحدً    . يف القدس وحوهلا  
 shaft(رأسًيا  اقًربوى على أحد عشر حتاجـبل الزيتون،  

tomb( ›Jerusalem IV, pp. 221-41‹ .  ومت اكتشـاف أحد
وإضافة إىل . ›Saad 1964‹القـبور الغنية يف جوار سلوان  

 الفخارية على جبل    ذلـك عـثر َوَرن على بعض األواين       
. ›see Kenyon 1974: 80; Jerusalem IV, p. 237‹الزيتون 

اكتشاف عدة قرى   يف الفترة األخرية    ويف حنال رافاييم، مت     
 الربونزية الوسيطة، يف األونة األخرية     رة  ومقابـر من الفت   

› ESI 1984, 1985, 1988/89, 1989/90, 1993; Gibson and 

Eldelsteim 1985; Eldelsteim  et al. 1998‹ .  والقـدس
 مل تقدم )A, H, P (نفسها مل تكن مأهولة، ومناطق ِكنُين

، لكن حىت شيلوه مل يذكر هذه       األواينقطعـة واحدة من     
 .الفترة يف تقرير حفرياته
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3( ïãbrÛa@ÁîìÛa@ðŒãëÛa@Š–ÈÛa 

مسار )  م 1967-1961(األعوام  كشـفت حفـريات     
 MB(العصر الربونزي املبكر الثاين بعض أسوار املدينة من 

II(          حنو  ، لكـن عمـل شيلوه قدم بقايا من السور األبعد 
ـ  وهناك أيًضا بعض املعلومات    .  ومن بعض املباين   نوباجل

كل هذا جيعل من    . ثةعن حفريات أكثر قدًما وأكثر حدا     
–املمكـن الوصـول إىل بعض الفهم لɌطار اإلجتماعي        

 .االقتصادي للمستقرة يف تلك الفترة
يف هذا الفصل سوف نناقȈ اللقى من حفريات ِكنُين         

وبعد ذلك سنستخدم املعلومات ذات الصلة     ) 1 /3 القسم(
الربونزي العصر  لرسـم صـورة عامة للقدس يف        كـلها   

 .)2 /3سم الق(الوسيط الثاين 

3 /1 (ÔÛåŽîäč×@pbíŠÐy@åß@ó 
كـان واحد من أكثر االكتشافات اليت قامت هبا ِكنُين          

يف هناية  . أمهـية هـو سور املدينة األكثر قدًما يف القدس         
على سور  عثرت ِكنُين    ،) م 1961(عام  املوسـم األول يف     

مـبين من جالميد كبرية وغري منتظمة عند الطرف السفلي          
 ومل يكشف إال عن وجهه الغريب، وبقي        ).I(للخندق رقم   

   ăوبسبب هذه اللقى،   . ا يف التلة الصغرية   القسـم الباقي خمبوء
قـررت ِكنـُين أن متـدد اخلندق إىل الشرق، نزوالً على            

. السفح، وإىل الشمال واجلنوب لكي تكشف مسار السور       
وهنا  ) Wall NB( اسم أعطي هذا السور يف منشورات ِكنُين

 سـوف يدعـى بالسور رقم   ) ›Jerusalem II‹كمـا يف  (
) م 2(  وبعـد أن مت حفـره بالكامل ثبت أنه بعرض          ).3(

وإىل . )4 /3 الشكل() A/XIV (ويدور حنو الغرب يف املربع    
،  ثالثة عشر متًرا   اجلنوب كان من املمكن تتبع السور ملسافة      

 .قبل أن خيتفي حتت ممر مل يكن باإلمكان التنقيب فيه
على التلة، ُعثر على أنقاض سور       يف أ  )H(ويف املـربع    

آخـر، يتألف يف جزء منه من سور بين من حجارة كبرية            
ويف جزء أخر من نتوء صخري     ) 51 السور(غـري منتظمة    

كال (هذا اŎمع   على  القائم باحلفر   أطلق  وقـد   . مجـيل 
وسنحتفظ  ،)J/[ Structure Jاملبىن [(اسم ) السور والصخر

 .يلهبذه التسمية هنا من أجل التسه
مكّون ) 50 السور(، عثر على سور آخر      )P(ويف املربع   

 صعوبة تأرخيه، فإن    عوم. مـن حجارة كبرية غري منتظمة     
الربونزي لعصر  إىل ا يعودان   )50 السور( و )J املبىن(كالً من   

وتشمل اللقى األخرى هلذه الفترة كهفًا يف       . الوسيط الثاين 
 احلايل،  خارج سور املدينة  ) IVالكهف  ( )A/XXV (املربع

 أوان وقطع من    ،وبعض أنقاض االستيطان من داخل املدينة     
 .فخارية متناثرة
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3 /1 /1 (@‰a†¦a)3( 
 اكتشف )A/XIV, XV, XXV, XXIX (يف املـربعات 

، مبين من حجارة كبرية غري مترانر بعرض سـو أسـاس   
وحجارة صغرية فيما   ) م 1,35 (منـتظمة طـول الواحدة    

 الشكل(متر واحد   ا إىل ارتفاع    وال يزال السور قائمً   . بينها
من مساره   ثالثة عشر متًرا     وقـد أمكن اكتشاف   . )3 /3
 .)4 /3 الشكل(

) 660( بـين السور فوق نتوء صخري أفقي يرتفع من        
ــتًرا  ــربعم ــتًرا ) 663( إىل )A/XV (يف امل ــربم  ع يف امل

)A/XXXV( .         قـد تعـود بقايا استيطان شرق السور إىل
ه مل يتم استخراج إال القليل      نأمع  ،  )م  ق 7 – 8(القـرنني   

 .جًدا من املواد
، عثر على مججمتني بشريتني حتت      )A/XXIX (يف املربع 

.  حبسب ما جاء يف دفتر امليدان، يف حالة هتشم شديد  ،السور
ويـبقى من غري املعروف إذا كانت هذه البقايا من قرب أكثر            

   بناء )قربان (ضحيةأقدًمـا حفـر ƛانـب السور أم أهنا          
)building sacrifice( . ويف الطبقة نفسها)AA/102.20b, c: 

'black earth'(  عـثر على خرزة أو تعويذة )RN7268( من 
) 3,3(منتظم، قطرها   على حنو   بازالت رمادي داكن، صنعت     

 .سنتيمتًرا
، عثر على قناة ماء تتكون من       )3(عـند قاعدة السور     

هبة حجـر ضخم حفرت فيه القناة، اليت تصل إىل قناة مشا          
. )5 /3 الشكل(حمفـورة يف صـخر القاعدة أمام السور         

اقترحـت ِكنُين أن احلجرة الكبرية والقناة كانتا جزءăا من          
إعـادة بـناء السور، وهذا انطباع بنته على مالحظاهتا أن           
القناة يف صخر القاعدة كانت عمالً رائًعا والقناة يف السور          

ت أن لذلك، استنتج. ›10 :1963‹ نفسـه مل تكن كذلك 
. احلجرة الكبرية والقناة وضعا يف السور يف مرحلة متأخرة        

لكـن يبدو أكثر احتماالً أن الفرق يف درجة الصقل يعزى           
، ويف هذا املوقع كان     تهأو طبيع  إىل الفـرق يف نوع احلجر     

انظر  ( مجيعها كثري من املاء جيري على املنحدر من الفترات       
الترتيبات قد متت   ، كما يبدو من املنطقي أن       )الرابعالفصل  

 .عندما بين السور
، حتـول اجتـاه سور املدينة حنو        )A/XIV(يف املـربع    

وقرب الزاوية عثر على هيكل حجري، يدعى       . الغـرب 
 على الرسوم امليدانية، ليس هناك أي دليل        )tower /الربج(

وال ميكن اإلجابة بالتأكيد عن السؤال إذا       . عـلى تارخيه  
د اجلنويب للمدينة أو أن     كانـت ِكنُين قد عثرت على احل      

  نيويف املربع . ا حنو الشمال   مبتعدً  سار سـور املديـنة قد    
)A/XXV, XXVI (  قالـت ِكنُين إهنا مل تعثر على السور

كان قد  نفسـه، لكن سور العصر احلديدي املتأخر هناك         
بـين على أساس من حجارة كبرية جًدا، رمبا كانت بقايا           

 حجارة من هذا     أو عـلى العكس ميكن أن      ،)3(السـور   
 .ا قد استخدمت لبناء السور الالحقالسور األكثر قدًم

وصـخر القاعدة املنحدر خلفه،     ) 3(بـني السـور     
 أو» حجارة يف تربة رمادية   «تشـكلت فجـوة ملǞت ب     

وهذه الفجوة إما   . )3 /3 الشكل (»حشوة ترابية سوداء  «
تعزيز استقرارها،  ل،  )3(ا بعد أن بين السور      أهنا ملǞت عمدً  

ويف تلك  .  أهنـا ملǞت بأسباب طبيعية بعد بناء السور        أو
احلالـة، يكـون ذلـك قد حدث بسرعة ألن أي شيء            

. يـتدحرج على هذا املنحدر الشديد، سيستقر يف الشق        
ا لبناء سور   امللء معاصرً دŊ  ومهمـا كـان احلال، ميكن ع      

املديـنة، وهكـذا ميكن أن يعود تاريخ هذه احلشوة إىل           
 .تاريخ بناء السور

يف هذه الطبقات من احلشوة ُعثر على كثري من األواين          و
 .)6 /3 الشكل( الفخارية وعدد من األشياء املسجلة

 
 Ȱ1/ 3(الشك (Ʉاملنحدر الشرق ɂلȝ احلفريات 
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 Ȱ(سور املدينة يف املربعات ) 2/ 3(الشكXXIX, A/XIV-XV (و الشمالƲ 

3 /1 /2 (a@òí‰b‚ÐÛa@ïãaëþ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÑÜ@ñì’§a@¿‰a†¦a@)3( 

قطع األواين الفخارية املكتشفة    ) 7 /3(يـبني الشـكل     
ثالثون ومǞة  وقد عثر على ما جمموعه      . خلـف سور املدينة   

74أي ما مبقدار    (قطعة منها   ست وتسعني   إنقاذها،  مت  حافة  

كان املوجود منها من ƴاذج الفترة      . من جرار التخزين  ) %
ات قواعد  وأوان للطبخ ذ  لثاين  العصـر الربونزي الوسيط ا    

جرار ذات حواف منحنية،    ومسطحة وتزيينات من حبل،     
، وأباريق ذات تزيينات    )S (شكل حرف ذات  وطاسـات   

على األباريق الصغرية املشاهبة لثمرة  كاألمشـاط، ومل يعثر 

عادة اليت ) املغارف( اإلجاص واألسطوانية واألباريق األكرب
قارنتها مع األواين الفخارية    ومب .يعـثر عليها يف القبور    مـا   

 ،، أعادت ِكنُين تاريخ هذه املواد     إرحيااملـأخوذة من قبور     
 .›Kenyon, 1962: 82‹ ) ق م1800(حنو عام  إىل ،امؤقًت

ومل يعـثر على مواد كافية لتقدمي السلسلة الكاملة من          
أشكال األواين الفخارية أو ملقارنتها مع ما هو موجود من          

 أشكال  ، أو عدم وجود   ،ن وجود إ. املواقـع األخـرى   
أمكن استعماله هبذه الطريقة  عينة  احلـواف النموذجـية امل    

 شرت جمموعة غنية من   ويف اآلونة األخرية، نُ   . لـلمقارنة 
 ›Cole, 1948‹شيكم العصر الربونزي الوسيط الثاين من أواين 
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Ȱ3/ 3 (الشك :( ƙيف املربع ƃاملقطع الشما)A/XV( دار رقمƨمع ا )3()  =›Jerusalem II, Figure 2.41‹( 

 

مأخوذة من تل أو من أنقاض قدمية،       تـتألف مـن مواد      
ولذلـك فهـي مناسـبة جًدا للمقارنة مع أواين القدس           

 على املواد من    )Cole(كول  وإذا طبقنا نظام    . الفخاريـة 
 :، فإن الصورة التالية تظهر)7 /3(الشكل 

 ما هو ȡري موجود يف القدس
1 (   ƴ شكالǕ ǥدȝ العصر الربونزي الوسيط    وذجية من 

 العصر الربونزي الوسيط    تظȾر يف شكيم يف   الثاين  
 العصر الربونزي    Ǖو يف  )MB IIA)/ (ا(الثاين  

Û يةاليȾودǕواين تǡ) (MB IIB( :   Ȱ(الوسيط الثاين   
ȕǕباق كبريȝ ǥميقة ذات ǵواف مȒلعة Ǖو          
حمفورÛǥ جرار كبريǥ ذات ǵواف بسيطةÛ إȑافة        

 بلون ƥǕر   ة مصقول ة ȝميق ةوذجيȕبقة ȕالƴ ǒ  إىل
 .وتزيينات مطلية

 الربونزي  م من العصر  يǕشكال جديدǥ تبدو يف شك     ) 2
Ǖواين ȕبǸ ذات فتحة ȝلياǡ( :     Û(الوسيط الثاين   

ȕاسات متوسعة ناتǞة وǕواين ȕبǸ ذات قواȝد         
Ȱمسطحة وجدران منحنية للداخ. 

 الربونزي  Ǖشكال جديدǥ تبدو يف شكيم من العصر       ) 3
جرار كبريǥ ذات   : املتأخر) ǡ(يط الثاين   الوس

ا وȕاسات ذات قواȝد     ǵواف حمنية مزينة جيدً    
 .اداǝرية مزينة جيًد

 موجود يف القدس
4 ( Ǖ       ر يف شكيم من العصرȾالربونزي  شكال تظ 

ذات قواȝد   Ǖواين ȕبǡ(:  Ǹ(الوسيط الثاين   
فتحاتÛ وȕǕباق تقدمي ȕعام ذات      مسطحة ذات 

 .ǵواف هلا ȕǕواق
 ):ا( العصر الربونزي الوسيط الثاين       ل من Ǖشكا ) 5

 الربونزي الوسيط   تظȾر يف شكيم من بداية العصر     
Ǖواين ȕبǸ ذات قواȝد مسطحة دون      : )ǡ(الثاين  

 .فتحات وجدراŒا مستقيمة
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 Ȱطط لبقايا من العصر الربونزي الوسيط ومن ا): 4/ 3(الشكƯلعصر احلديدي األول 
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 Ȱيف ) 3(املدينة منظر من سور ) 5/ 3(الشك ǥاحملفور ǒاملا ǥقنا ƙيب ÛȰو األسفƲ

ǥدȝخر القاȍ 

لذلـك مل يعـثر خلف سور املدينة على أي أشكال           
 الربونزي  ألوان مل تبدأ يف الظهور يف شكيم إال يف العصر         

لكن كثًريا من   ) 3 و 2 اŎموعتان() ب(الوسـيط الـثاين     
 )ا(اين   الربونزي الوسيط الث   األشكال النموذجية من العصر   

وهناك كثري من األشكال    . )1 اŎموعة(غري موجودة أيًضا    
  الربونزي الوسيط الثاينالعصر املوجودة واليت تستمر من

 ،)MB IIC) (ج( الربونزي الوسيط الثاين العصرإىل ) ا(
لكن يف  . يخ هبذه الطريقة  رستعماهلا للتأ اوبذلـك ال ميكن     

ة يف هناية   القدس عثر على عدة أشكال تصبح غري موجود       
 أو بداية العصر  ) ا( الـربونزي الوسـيط الثاين       العصـر 

 ).5 و4اŎموعتان  ()ب(الربونزي الوسيط الثاين 
هها جيًدا  يهذا يعين أن أواين القدس الفخارية ميكن تشب       
 الربونزي  بـاألواين الـيت وجدت يف شكيم يف هناية العصر         

 العصرإىل  ويف الفترة اإلنتقالية) MB IIA) (ا(الوسيط الثاين 
 ,XXالطبقات () MB IIB) (ب(الـربونزي الوسيط الثاين  

XXI .(        وعلى فرض أن األواين الفخارية نفسها قد استعملت
يف الوقت نفسه يف شكيم والقدس، فإن أواين القدس وبناء          

 .)م  ق1800(إىل حوايل عام نسبتهما سور املدينة ميكن 

3 /1 /3 (@óäj½a)J (ë@‰a†¦a)51( 
 يف أعلى التلة اجلنوبية الشرقية،      )H/I-III (عاتيف املـرب  

 متييز وحبسب ِكنُين، كان من املمكن    . عثر على عدة أسوار   
عثر على ما يكفي من األواين      ُي الطبقـية، لكن مل      عالقاهتـا 

 .)1(›17 :1963‹الفخارية ملعرفة تاريخ هذه األسوار 
 عثر على سور مبين من حجارة       )H/I-II (يف املربعات 

حلجـم وكائن يف طبقة من املالط األبيض، وفيه         هائلـة ا  
 /3 ، الشكل 51السور  (حجارة أصغر بني احلجارة الكبرية      

 )9 /3، و 4 /3 األشكال(من طوله   تًرا  م) 20(مت حفر   . )8
 ولكـن مل يكن من املمكن التأكد من عرض هذا السور          

 
Ȱ6/ 3 (الشك :(ƨخلف ا ǥا يف احلشوȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒدار األشيا)3() .ɄƧالر Ȱǲف مأخوذ من السȍالو.( 

1() RN8546 ( ظم مصقول ومطلȝ رز منƯɄ  وƲ ɂلȝȍًخصو Ûند الطرف احلادجيدȝ القسم العلوي مفقود. ا. 
2) (7717(  ǒراƥ ǥزرق رمادي          . خرزǕ داها بلونǵإ Ûةŏخرزات مشا ǫالǭ ɂلȝ ثرȝ)7718 (    رȒخǕ بلون ǥدǵووا)7723 (   ǒراƥ ǥدǵووا)مل يتم التعرف    )7731 

 .ȝلɂ مادőا
  من خزفÝ.خرزǥ بلون Ǖزرق رمادي )7163( ) 3

 )7675( ǫوان الشرȍ مكشطة من .Ǖ Ɠǵ مشغولةȍǥادǵ افةǵ هلا Ǵب. 
 ). سم7,4(ǵكام بطول Ưǚرز من ȝظمÛ مصقول قليالǵ ÛǄافة مقلمة ب )7242( 
 .ȍ ȓفراǒجسم من ǲǵر مشغولƢ Ûثال ȍغريÝ كلسɄ مصفر اللون مع خطو )7269( 
 )7492(  ǒاȒاحلبيبات الدقيقة البي Ȑرمادية وبع ǥذات نوا ƃفر برتقاȍǕ خزف ǒمن إنا ǥواين فخارية حمفورǕ ǥدȒمن)4,5سم( 
 )7493(  ǒاȒاحلبيبات الدقيقة البي Ȑوبع Ûرمادية ǥذات نوا ƃخزف برتقا ǒمن إنا ǥواين فخارية حمفورǕ ǥدȒمن)سم 4(. 
 ة حمفورǥ من إناǒ خزف ƥǕر فاتǴ وكثري من احلبيبات الدقيقة البيȒاÛǒ برتقالية باهتȼ وسطǴ خارجɄ ذو Ƣوجات مجيلة                   منøȒدǕ ǥواين فخاري    )7494( 

 ) سم4(
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 Ȱ7/ 3(الشك :( دارƨخلف ا ǥا يف احلشوȾليȝ ثرȝُ Ɣاألواين الفخارية ال)3( 

 .جرار ơزين ǭقيلة  118
121-128  Ǹواين للطبǕ. 
 . الطبǸقواȝد ألواين  129-130
 .قطع من ȝǕناق  131-133
134-142  Ȑمقاب. 
 .قطع من Ǖجسام  143-155
 .قواȝد  161-170
173  Ʉزام بالستيكƜ جسام مزخرفةǕ قطع من. 

1-2 Û14-16   كيةƧ لسات ذات جدرانȕ. 
 .ȕاسات ذات ǵواف مقلوبة   3-13

17-22 Û104-110  ǡكواǕو ǳقداǕ. 
23-71 Û98-99   زينơ جرار. 

105 Û108 Û109Û  
72-97 Û100-102  باريقǕ. 

106 Û107 Û116 Û119Û  
120 Û111-115 Û117  ناقȝǕ جرار ذات فتحات من دون. 
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 Ȱتكملة) 7/ 3(الشك 

وكان . القسم اجلنويب من هذه املربعات    داخل  ألنه اختفى   
، كما مت حفره، يراوǳ     )51(املسـتوى األعلى من السور      

 .) متًرا700,26 متًرا، و698,17(بني 

 
 Ȱ8/ 3(الشك ( دارƨمن ا ǒجز)(يف املربع ) 51H/II ( خمةȑ ǥارǲǵ مبين من

 .ȡري منحوتةÛ متȾǲة Ʋو اȾƨة الشمالية الشرقية

 استمر هذا السور على شكل صخر       )H/III(يف املربع   
حمفوًرا يف  ) رمبا من فترة الحقة   ( كان درج . قاعدة حمفور 

ا توى األعلى من هذ   صـخر القاعدة أيًضا، يؤدي إىل املس      
كان اجلانب الشمايل . متًرا) 700,35(، عند ارتفاع    املـبىن 

وكانت أرضية من   ،  باملالطبالكامل  ا  مـن الصخر مكسوً   
ومل يُعثر على فيها على أي ) H/4.15, 16( إليه ترتفع اجلص

 . ميكن تأرخيهاقطع من أوان فخارية
 أن   يظهر )9 /3 الشكل ()H/II (الغريب من املربع  املقطع  

واحلفرة . صـخر القاعدة هناك ينحدر بشدة حنو الشمال       

، وهي تشكل   )H/109.4–8(الـناجتة مملوءة حبجارة ضخمة      
فقط من  ألواين  وقد مت إنقاذ بعض ا    ). 51(قـاعدة للسور    

من كلها  وحبسب دفاتر أواين ِكنُين، كانت      . هذه الطبقات 
على بعض   ، لكن يف اليدن عثر    العصـر الربونزي الوسيط   

 .خمتلطة معها أيًضا العصر الربونزي املبكر ألواين منقطع ا
، عثر على   )J(من املبىن   ، إىل الشمال    )H/III(ويف املربع   

 وفسرها تشنغهم بأهنا    )H/201.13a( بعض احلجارة الكبرية  
 األواينوكما قال، كانت    ). 51 (اجلـدار أنقـاض هتـدم     

. يالدالصغرية املطمورة بني احلجارة من القرن العاشر قبل امل        
) EI+C10(وتقول مالحظات ِكنُين حول األواين الفخارية       

 ومل  يالدبل امل العصر احلديدي املبكر والقرن العاشر ق     من  أهنا  
 .األواينيتم حفظ هذه 

 إىل العصر الربونزي    )J( املبىن   من الصعب إعادة تاريخ   
اليت ُعثر عليها مع األسوار،      األواين   الوسـيط على أساس   

لكن هناك بعض احلجج    . ى إال على القليل   ألنه مل يُعثر عل   
 :املؤيدة ملثل هذا التأريخ

Ǖ (   ȼدارإنƨا        ǥدȝخر القاȍ ɂلȝ املبين Ûاألقدم هنا 
 .)وخارجȼ بصورǥ جزǝية(

ǡ(         ة لتقنيةŏم مشاǲلة احلǝها ǥارǲƜ ȼǝتقنية إنشا
فترات ويف  .  املنحدر ȝلɂ السفǴ ) 3 (اƨدار

     Ûالتقنية تستخدم ȻǾقة مل تعد هǵيف    ال Ȱاألق ɂلȝ 
 ).A, H(املربعات 

ستعمالȝ Ûدمي اال ȍǕبǴ  دمر السور Ǖو ȝلɂ األقȰ       )ج
 وهكǾا فǚن تارÛ    ȼƸيف القرن العشر قبȰ امليالد    

 .يعود لفترǕ ǥسبق
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 Ȱ9 /3(الشك :( من املربع Ÿاملقطع الغر)H/II()  Ȱاملوقع) 4 /3(انظر الشك ȰجǕ من( . دارƨا)C(قةǵال ǥمن فتر . 

 
Ȱ10/ 3( الشك :( من املربع Ÿاملقطع الغر)P()  Ȱاملوقع) 4/ 3(انظر الشك ȰجǕ من.( 
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 Ȱ11/ 3(الشك :( فȾرب الكȝ مقطع)IV()  Ȱاملوقع) 4/ 3(انظر الشك ȰجǕ من.( 

 
 Ȱ(املربع ): 12 /3(الشكA/XXIX (ة الشمالية الغربيةȾƨة اȾف . بواجȾالك Ȱيف مدخ țوȑاملوقياس مو)IV .(دران املƨري اǲة من العصر احلǵاللو ȻǾه ɂلȝ بينة

 .املبين يف العصر احلǲري الثاين) 1(اƪلفية مشكلة من جسور املدينة . الرابع
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 Ȱ13/ 3(الشك :( ف العصر الربونزي الوسيط الثاين األواين الفخارية منȾوالك)IV( 

38-43 Û96  Ǹواين الطبǕ. 
44-51 Û70-72 Û74 دȝقوا. 
80 Û97-99Û 52-57 Û69 جسامǕ قطع من. 
 .مزخرفة  56-69
58   ȬيƧ ذات جدار ǥاسة كبريȕ. 
 .ȍحاف  59-61
62 Û91  يكةƧ اسات ذات جدرانȕ. 
 .ȕاسة ȝميقة   73

 .ȕاسات قليلة العمق ذات جوانǢ مستقيمة   1-2
3 Û75 Û78 Û81-82 واف مقلوبةǵ اسات ذاتȕ. 
4-13 Û63-64  ǡكواǕو ǳقداǕ. 

76 Û83 ø 85 Û92Û 14-15 اتǒاسات ذات نتوȕ. 
16-27 Û65-66Û 86-88 زينơ جرار. 
28 ø 37 Û67-68 Û77Û 
79 Û89 Û90 Û93-95 باريقǕ . 
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 Ȱتابع) 13/ 3(الشك 

 

3 /1 /4 (@‰a†¦a)50( 
 جدار عثر على    )3,10 و 3,4 الشكل ()P(يف املـربع    

حجارة «: لتايل على النحو ا   ووصـف يف دفـتر امليدان     
جارة متوسطة وصغرية حمشورة    ضخمة غري منتظمة مع ح    

ا وهنا أيضً  .»وحتـتها كانت هناك صخور كبرية     . فـيها 
  أوانفرة ألنه مل يعثر على أي     امتوغري  الدالئل على تارخيها    

عزى إىل العصر    يُ اجلدارلكـن   .  أو حفظهـا   ،فخاريـة 
: )J( املبىن   الـربونزي الوسـيط على األساس نفسه مثل       

ر القاعدة، واستخدم    األكثر قدًما املبين على صخ     اجلـدار 
 .تقنية البناء نفسها

3 /1 /5 (@ÑèØÛa)IV( 
مباشرة اكتشف  ) 3(إىل الشـمال مـن سور املدينة        

، حتت الطنف الصخري األفقي     )A/XXV (كهف يف املربع  
وبعد ). 3/11 و 4 /3 الشكالن(الذي بين عليه هذا السور      

ظهرت إىل العيان    فحـص مباين العصر احلديدي هناك،     
 الشكل(صخر مكّنت من الوصول إىل كهف       فجوة يف ال  

خر أيام العمل يف املوسم،     آوألن ذلك اليوم كان     ). 12 /3
. بسرعةو ،فإنه مل يتم الكشف سوى عن جزء من الكهف        

التراب الرمادي املائل   «وعـثر عـلى عـدة طبقات من         
كمية كبرية من قطع    قّدمت  ،  )A/846.25-34(» للسـواد 

ومل يكن  . احليوانيةاألواين الفخاريـة وبعـض العظـام        
موقع مدخله  من  باإلمكان التثبت من حجم الكهف وال       

بته أعمال اقتالع احلجارة    خّررأسًيا  ا  رمبا كان قربً  . األصلي
 .أنه مل يعثر على أي عظام إنسانيةمع  ،االحقً

متأخرة نوًعا ما   ) IV(واألواين الفخاريـة من الكهف      
 إىل القسم األول    لكنها تنتمي ) 3(عن املواد املرافقة للسور     

انظر ، )MB IIB( العصر الربونزي الوسيط الثاين ب مـن 
القواعد الدائرية موجودة أيًضا إضافة إىل      : )13 /3(الشكل  
 متوسعة) كصدر الطري(  ذات نتوءات جؤجؤية طاسات
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 Ȱالوادي شرق): 14/ 3(الشك ƙنوبية الشرقية تبƨرب التلة اȝ Ʉطيطơ مقطع-Ÿرȡ والن Ʉالصخريالطبيع ǒتو.Ɍاملقاييس املختلفة ل Șǵيات األفقية والعمودية الǭداǵ. 

 ولكن أواين الطبخ    .)أقداǳ( ات أعناق عالية  ووطاسات ذ 
 وقواعد األعمدة واألباريق    فتحات من دون أعناق،   ذات  

وكانت الطبقة األكثر   . الصـغرية التـزال غري موجودة     
ية من  حتوي أواين فخار  ) A/846.35(اƳفاًضـا يف الكهف     
 ).2انظر الفصل (العصر الربونزي املبكر 

3 /1 /6 (ôŠc@æbİîna@bíbÔi 
فقط، داخل أسوار املدينة، عثر على      ) I(يف اخلـندق    

العصر الربونزي الوسيط الثاين    بعـض بقايا االستيطان من      
وهي ختص بعض . )4 /3 انظـر الشكل ) (MB IIB(ب 

  املربع يف) A/111.3b, 5(» التراب الرمادي«الطبقات من 
)A/IV(     وبعض أجزاء من    ، الحق بة، حتـت سـور مصط 

 على صخر القاعدة يف املربعات      استيطانسور مع أنقاض    
)A/XI-XII( :ــوار ــبقات)54، و53، و52 (األس    والط
)A/616A.1-6a ،618.15 ،624.1-6(. 

حافة ألوان  ) 89(من هذه الطبقات مت إنقاذ ما جمموعه        
فقط ) 4( و ،ر ختزين كبرية  منها من جرا  ) 52(فخارية، جاء   

. ›see Franken, forthcoming fig. 3.4‹مـن أواين طـبخ   
وسـوف ينشـر فرنكن أيًضا قطًعا من أوان فخارية، عثر           
علـيها يف أخاديد ماء، يف حشوات مصاطب الحقة وعلى          

 .صخر القاعدة
العصر  مرتالً من ›Kenyon, 1965: 5‹لقد ذكرت ِكنُين 

يف منشوراهتا ) MB IIB) (ب(الـربونزي الوسيط الثاين  
 )A/I (متكرر، يفترض أهنا عثرت عليه يف املربع      على حنو   

لكن حتليل األواين   . حتـت مصـطبة القـرن الثاين عشر       

الفخاريـة يف اليدن أظهر أن هذا البيت يعود تارخيه إىل           
 ).الرابعوسنصفه يف الفصل (العصر احلديدي األول 

3 /2 (a@¿@†ÔÛðŒãëÛa@Š–ÈÛa 
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مرت فلسطني يف   يف العصـر الربونزي الوسيط الثاين،       

  ăا من املناطق الشمالية الساحلية ووادي      مرحلة حتضر، بدء
) ب( الربونزي الوسيط الثاين     ويف بداية العصر  . "يزرعيل"
)MB IIB( ،   مثل ،إىل املـناطق احمليطة وصـل التحضـر 

إن ما أطلق   . ي األردن األراضـي املرتفعة الوسطى وواد    
احلافز الذي أوجده   :  ال يزال موضع جدل    ةهـذه العملي  

) برونزية(هنوض اململكة الوسيطة يف مصر أو إدخال تقنية         
جديدة وأكثر كفاءة، أو حتسن املناǷ الذي مسح بتوسيع         

 .›Horowitz 1974: 407‹ مستوى الزراعة
العصر نشرت عدة دراسات تتعلق بنماذج املستقرات يف        

see Dever 1987; Finkelstein 1991‹الربونزي الوسيط الثاين 

ـ حبسـب دِِ  . › العصر مواقع   أربعمǞة من    ر مت تعداد حوايل   فَ
املناطق املرتفعة  منها تقع يف    مǞتان  ،  الـربونزي الوسيط الثاين   

) 20-7( ا كربى  من املواقع مدنً   )% 5(كـان   : الوسـطى 
  مكاين هلذا  ويشري حتليل .  قرى غري مسّورة   )%85( و ،هكتار

أن املـدن والقرى كانت مرتبطة بقوة باقتصاد         لـنموذج ا
. املدن–دوللل سـوق، لكـن املدن الكربى كانت مراكز       

ـ يـتحدث دِ   ر عن ثقافة حضرية عالية التنظيم ترتكز على        فَ
 .›ƴ›Dever 1987: 152-53اذج زراعة مكثفة وجتارة واسعة 

http://www.al-maktabeh.com
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فقط مستقرة  ) 248(وقد حسب فنكلشتاين ما جمموعه      
وال . مقربة) 30( يف األراضي املرتفعة الوسطى، إضافة إىل     
» جمتمًعا تكافلًيا«يقـترǳ وجـود نظام عايل التمدن، بل       

يشـمل مواقع مركزية كبرية، وقرى صغرية وجمموعات        
 .›Finkelstein 1991: 43‹رعوية 

3 /2 /1 (ßČ–ª@ÉÓìå 
كانت القدس واحدة من املدن      مهمـا كـان النظام،    

 كانت تقوم بدور مدينة سوق حملية أو مركز         األصغر، ورمبا 
العصر الربونزي الوسيط الثاين    يف بداية   . إلعـادة الـتوزيع   

كانت املستقرة ) م  ق1800(، يف حـوايل  )MB IIB) (ب(
حماطـة مـن جانبها الشرقي بسور عرضه متران، مبين من           

على قاعدة من   ،  أو من كليهما  ،  احلجارة أو آجر من الطني    
يف أثناء حفريات ِكنُين، أمكن كشف      . اصخور كبرية جدً  

 من هذا السور، إىل منتصف الطريق نزوالً        تًرام) 13(حوايل  
يغال كشف  لقد  ). ونحنبع جي (على املنحدر الشرقي فوق     

 حنو  )E1(شـيلوه جزءăا من سور املدينة نفسه من منطقته          
 من سور عريض    متًرا) 27(اجلـنوب، حيـث أمكنه تتبع       

 :Shiloh 1984‹ بين من الصخور الكبريةتًرا م) 2.50-3.80(

 العصر   ويسـتند تأرخيـه لبـناء هذا السور إىل هناية          ›12
العصر  أو إىل بداية )MB IIA) (ا(الـربونزي الوسيط الثاين  
، على  )م ق 1800(، حوايل   )ب(الـربونزي الوسيط الثاين     

 .أوان فخارية وجدت مرافقة هلذا السور
سور « اكتشف بقايا    ،)Parker (أثـناء بعثة باركر   يف  

 )XIX( نفقه يف) Cyclopean Wall(» من حجارة عمالقة
›Vincent 1991: 29‹ .عدم وجود أوان فخارية مرافقة مع و

مـن أجل تأريخ هذا السور يبدو أن عرضه وتقنيات بنائه     
العصر تشـري إىل أنه قد يكون جزءăا من سور ألرض من            

لشرقي للتلة  على املنحدر ا  ) ب(الـربونزي الوسيط الثاين     
 .)2 ()4 /3 انظر الشكل(

 على  .اكتشف جزء من النظام الدفاعي الشمايل أيًضا      
، هناك طنف صخري طبيعي     )H(قمة التلة يف مربع ِكنُين      

 ،فر كما حُ  ،كان مستواه األعلى  . )J(ي املبىن   دعحمفور،  
 ǳفوق متًرا،   ]700,35[ و ]698,40[بني  ارتفاعـه    يـراو

ر السو(افقه سور حجري    مستوى سطح البحر، وكان ير    
ا بطول  ا صخرًيا حمفوًرا مشاهبً   وجـد مكلستر طنفً   ). 51

اجلرف ( وأطلق عليه اسم     ،)5( يف احلقل متًرا  ) 25(حوايل  

 Rockscarp A( ›Macalister /الصـخري الشديد اإلحندار 

and Duncan 1926: pl. V, see also figure 3.4‹ .  كانـت
كتلة «قد متثل   .  متًرا ]697,67[أعلى نقطة فيه عند ارتفاع      

 إىل اجلنوب منه بقايا السور احلجري       »احلجـارة الساقطة  
ولو أن اجلرف   . الـذي كان يتوج سابقًا الطنف احلجري      

، )J( املبىنكان جزءăا من    ،  )A(حندار  الصخري الشديد اال  
 ]X 16 10[بلȠ   ي البنية بكاملها كان  حجم  فمن املؤكد أن    

ءăا من بوابة املدينة أو برج      من املمكن أهنا كانت جز    . متًرا
 .املراقبة فيها
أنـه قد يبدو من غري املنطقي بناء خط الدفاع          مـع   

 فإن  ،الشمايل هنا ألن قمة التلة ترتفع باطراد إىل الشمال        
 ميكن :أوالً. هـذا املوقـع كان يدل على حسن االختيار   

االستفادة من الطنف الصخري الطبيعي الذي انتصب إىل        
دليل ƣة  إضافة إىل ذلك،    . فوق ما حوله   ثالثة أمتار علـو   
ا طبيعًيا يف صخر القاعدة إىل الشمال من        أن اƳفاضً على  

 كان يشكل   ،ميتد من الشرق إىل الغرب    ،  الطنف الصخري 
 يف  .)14 /3 انظر الشكل (نوًعـا مـن خندق ماء طبيعي        

[ إىل ]698,40[ اƳفض صخر القاعدة من   ) H/II(املـربع   
وكان تشنغهم قد ذكر    ) 9 /3 لشكلانظر ا ( متًرا   ]696,80

املبىن ، إىل الشمال من     )H/IV(يف املربع    صخر القاعدة،    أن
)J(     ويف مربع ِكنُين    . ، كـان ينخفض بسرعة أيًضا)R(، 

) H/IV(مشال املربع   ƣانية وثالثني متًرا    الواقـع على بعد     
. اعـلى قمة التلة، كان صخر القاعدة أيًضا أكثر احندارً         

قي من املربع مل يتم الوصول إليه، عندما        ويف اجلانب الشر  
 لكن يف اجلانب الغريب      متًرا، ]692[توقـف احلفـر عند      

ويف  .›Kenyon 1964: 77‹  متًرا]692,50[وجـدوه عند  
سبعمǞة ، ارتفع صخر القاعدة ثانية إىل       )SII (مـربع ِكنُين  

ليس هناك ما . ›Mazar and Mazar 1989: plan 6‹مـتر،  
من . الƳفاض كان من صنع اإلنسان    أن هذا ا  إىل  يشـري   

املؤكـد أنه قد حدث بسبب أحد أخاديد املاء املوجودة          
وهكذا يكون سكان   . بكـثرة يف هـذه التالل الكلسية      

القـدس قـد استطاعوا أن يستخدموا نوًعا من التحصني          
 الذي كان يتألف من سور وخندق ماء، للدفاع         ‘الطبيعي’

 .تهمعن اجلانب الشمايل غري احلصني ملدين
 )5-4(كانـت املديـنة احملاطة هبذه األسوار مبساحة         

، لذلك كانت واحدة من املدن الصغرى جًدا يف         هكـتار 
من املؤكد أن بناء النظام الدفاعي      . املـنطقة كثرية التالل   

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جرت ) 2( ويف امللحق    .احمليط الكامل كان مشروًعا هائالً    
ني حماولة حلساب عدد الرجال واحلمري الذين كانوا ضروري       

 .إلكمال املشروع
فاملباين األكثر  . إال قليل من االستيطان   يف املدينة   مل يبق   

مت بناؤها على قمة التل، واختفت منذ        أنه   أمهـية ال شك   
كان سفح التلة يستخدم مساحة للبناء أيًضا، . زمـن بعيد  

تقوم على طنوف صخرية أفقية تنحدر      كانت  املـنازل   و
يلوه بقايا بيوت   وقد كشفت حفريات ش   . على سفح التلة  

قد  كانو بنيـت مقابل اجلانب الداخلي من سور املدينة،       
 يالد بل امل عـزا تارخيـه مبدئـًيا إىل القرن الثامن عشر ق          

›Shiloh 1984: 12‹. 
وظيفة القدس كمركز إعادة توزيع إقليمي      وبالنظر إىل   

فر داخل  ا، فإن قسًما كبًريا من الفراغ املتو      )انظـر أدناه  (
ن قد شغلته املباين اإلدارية ومنشǔت      التحصـينات سيكو  

ومن املمكن افتراض وجود معبد أو أكثر وعدة        . التخزين
 .أسواق مفتوحة أيًضا

3 /2 /2(c@æbØÛa@…a†Ç 
العصر الربونزي  ر بروشـي عدد سكان القدس يف        قـدّ 

 كثافة سكانية تبلȠ    مستخدماَ،  ألفي نسمة بالوسـيط الثاين    
احلسابات أما . ›Broshi, M 1975‹شخًصا يف اهلكتار أربعمǞة 

يستخدم بروشي  . أرقاًما أدƅ من ذلك   فتعطي  األكثر حداثة   
مستقرات عن  يف دراستهما    )250(الرقم   )Gophna(وغوفنا  

 Broshi M. and R. Gophna‹العصر الربونزي الوسيط الثاين 

، بينما نتج عن دراسة مارفو ملوقع أراد يف العصر          ›1986:42
. ›Marphoe L. 1980:319‹ )250-200(الــرقم الــربونزي 

 رقًما أقل من   يفضل   لندني؛   أثر – إىل حبث عرقي   اإسـتنادً 
]200[ ›London G.A. 1992:75‹.  ،ويف مـا يتعلق بالقدس 

فر قد استخدم   احيـث سـيكون قسم كبري من املكان املتو        
 احلد األدƅ، وهذا ما جيعل      ]200[ لرقم ا للمباين العامة، يبدو  
 .ألف نسمةاألعلى عدد السكان الكلي 

تعيد الدراسات املقارنة لɊواين الفخارية من حفريات       
، كالمها،  والتحليل املبدئي ملواد شيلوه   ) انظر أعاله (ِكنُين  

وألنه مل يُعثر   ). م  ق 1800(تـاريخ بناء سور املدينة إىل       
على أي بقايا من القرن السابع عشر قبل امليالد والقرون          

ن هذه املدينة عاشت مدة قصرية Ż        فمن احملتمل أ   ،اليت تلته 
 .السابع عشر قبل امليالداختفت من الوجود يف القرن 

3 /2 /3 (cêbî½a@òàÄã 
نسمة كانت حباجة   ألف  من املؤكد أن مدينة سكاهنا      

إىل مصدر مياه ميكن االعتماد عليه، ويبدو من املعقول أن          
. يستثمر يف تلك الفترة   ن ć نفـترض أن نـبع جيحون كا      

الفترة إىل تلك   التأكيد  عاد ب  الذي بناه َوَرن ي    نفقالوكـان   
يقع مدخله داخل أسوار املدينة من      . ألسـباب منطقـية   

من . )السادسانظر الفصل   (العصر احلديدي املتأخر كثًريا     
مع ، ›Amiran 1976:76‹ الصعب حتديد تاريخ النظام املائي

الذي مت حفره   ) يانفق حزق (أنـه أكثر قدًما بوضوǳ من       
وتراوǳ حماوالت حتديد التاريخ    ). م  ق 700(عام   حـوايل 

 ;Aharoni 1982:235‹مـن العصـر الـربونزي الوسيط    

Kenyon 1974:87; Abells and Arbit 1995:18‹  إىل القرنني
 .›Shiloh 1984:24‹العاشر والتاسع قبل امليالد 

من داخȰ   مـن املؤكـد أن إمكانية الوصول إىل النبع        
 كانت السبب الرئيس الذي جعل      يف أوقات اخلطر   املديøنة 

وهذا بالطبع هو احلال    . السـكان يبنون هذا النظام املعقد     
فقط عندما يكون مدخله حماطاً بسور مدينة، وهو وضع مل          

يف . )ب(العصر الربونزي الوسيط الثاين     حيدث إال يف فترة     
القرن الثاين عشر قبل امليالد، عندما استؤنف استيطان التلة،         

العاشرة ملدينة هذا ذا وظيفة، لكن يف القرون        مل يعد سور ا   
 تبىن على قمة التلة     ينةكانت أسوار املد  إىل الثامنة قبل امليالد     

عندما بين سور جديد من     ). أصالًهـذا إذا كانـت تبىن       (
منتصـف سـفح التلة عند هناية القرن الثامن قبل امليالد مل            

يخ ر تأ لذلك يبدو من املنطقي   . َوَرن يستخدم أبًدا  يكن نفق   
يبدو أن  و. الثامن عشر قبل امليالد   بـناء الـنظام إىل القرن       

 Reich‹احلفريات احلديثة يف املنطقة قد أثبتت هذا التاريخ 

& Shukron 1999‹ . وجود برجني بأيًضا على دليل ُعِثر وقد
 .خارجيني حيميان النبع والربكة اŎاورة له

3 /2 /4 (a†ÔÛa@‰aìu@¿@ÉÓaì½ 
العصر ثر على عدة قبور منعزلة من       حـول القدس عُ   

شف قرب  ُتاك فعلى جبل الزيتون،  . الربونزي الوسيط الثاين  
 فخارية من العصر     حيـوي أوانbilobate(   ą(فّصـني   ذو  

مت استخراج و. ›Saller 1964‹الـربونزي الوسيط واملتأخر  
إناء، إضافة إىل بعض األشياء     ƣانيمǞة وألف   أكـثر مـن     

نسب املنقب تاريخ هذه    وقد  . يةالصـغرية والعظام البشر   

http://www.al-maktabeh.com
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 1300 و1600( الفترة الواقعة بني عامي األواين الفخارية إىل
أثناء حفريات مكلستر يف    يف  وعـثر على كهف     ). م ق

 العصر الربونزي الوسيط الثاين    داخـل مدينة     ]5[احلقـل   
كان ). ملعرفة املوقع  4 /3 انظر الشكل : 2 مكلستر كهف(

ورأس حربة برونزًيا وبعض    الكهـف حيوي عظاًما بشرية      
هذه املادة يف اآلونة     وقـد نشر براغ   . األواين الفخاريـة  

  ق1800(عام فيها تارخيها إىل أعاد ، ›Prag 1999‹األخرية 
عـثر مزارع على جمموعة من      )  م 1985(يف عـام    و). م

 من الطاسات وأباريق    ]33[األواين الفخاريـة تتألف من      
 إما على جبل    :يعين (»ةإىل الشرق من سور املدين    «صغرية  

هذه اللقية  وقد أعيد تأريخ    ). الزيتون أو قرب قرية سلوان    
 .›Smith 1970‹إىل القرن السابع عشر قبل امليالد 

، إىل اجلنوب الغريب من القدس،      )عمـق رفـامي   (يف  
العصر الربونزي   بعض قرى ت يف اآلونة األخرية     اكتشـف 

 رمبا مل   وتتألف من صفوف من املزارع،    Û  الوسـيط الثاين  
 ,ESI 982, 1984 ‹ تكـن تستخدم كلها يف الوقت نفسه 

1985, 1988/89, 1989/90," 1993; Gibson and Edelstein 

1985; Edelstein et al. 1998‹”. 
جًدا، حيث  مثري  أمر   اكتشـاف منجم قدمي هناك،    إن  

وحبسب ). dolomite(كـان يـتم قطع رخام الدولومايت        
خام يستعمل لتقوية األواين     الر لكأقـوال املنقـبني كان ذ     
 تويف واحد من البيوت،اكتشف   . الفخاريـة املصنوعة حملًيا   

هو أيًضا املادة املضافة    الذي  جرة مملوءة برمل الدولومايت     
أثناء حفريات ِكنُين يف القدس، كما      يف  للتقوية املستخدمة   
 وجود دلكـنه يع . )temper group 4(حلـلها فـرنكن   

 على  رة طبيعية ألنه كان ينفصل    الدولومايت يف الطني ظاه   
حبسب أقواله، قد . ›Franken forthcoming: ch. 3‹جيد حنو 

استعمل ال من أجل تقوية     قد  يكون الدولومايت من املنجم     
يف . بل حلرق الكلس لصنع املالط الكلسي      اآلنية الفخارية، 

 حفرة حجر  :الواقـع عثر املنقبون على حفرة وصفوها بأهنا       
نتاج أوان فخارية متخصصة يف     إل على   هناك دلي و .كلسي

يف أحد األبنية ُعثر على مشغل كامل  . )ناحـال ريفايـيم   (
لـɊواين الفخاريـة، بينما احتوت عدة مبان أخرى على          

 .›Edelstein and Mileveski 1994: 13 ‹دواليب فخارية 
العصر أظهر حتليل املواد العظمية من هذه القرى أنه يف          

كان لديهم اقتصاد خمتلط مع     ين  الـربونزي الوسـيط الثا    
. املنتجات الثانوية، خصوًصا احلليب ومنتجاته    التشديد على   

السوق كان يوجه   وقـد أشـارت عـدة دالئل على أن          
واسع من  على حنو   تستثمر   األغنام واملاعز    كانت. إنتاجهم

 والنقل، للجرأجـل احلليـب، وكانـت األبقار تستخدم      
 حلمها إىل مكان أخر    واحلـيوانات تذبح يف القرى وجيلب       

›Horwitz 1989‹ .رة لقد مت اكتشاف هذه القرى غري املسّو
 biblical /يةتحديقة احليوان التورا(أثناء بناء يف باملصـادفة  

zoo(          ألهنـا كانـت مغطاة بالكامل مبصاطب زراعية من ،
ترض فميكن أن ي  . الثاينفترات الحقة من العصر احلديدي      

ا ميارسون الزراعة على طول     الـناس وقتها كانو    أن   املـرء 
 .وديان أخرى أيًضا

3 /2 /5 (aïàîÜÓg@Éí‹ìm@Œ×Šß@†ÔÛ 
يشـري الدليل املذكور أعاله إىل وظيفة كانت تقوم هبا          

. القـدس كمركـز توزيـع إقليمي للقرى الزراعية حوهلا         
أثناء حفريات  يف  األواين الفخارية اليت ُعثر عليها      وأكـثرية   

 ومت إنقاذ ما جمموعه    . ختزينيتألف من جرار    كان  ِكنـُين   
من جرار ختزين   ) 358(حافة جرة فخارية، من بينها      ) 531(
 Franken؛ 7 /3الشكل ‹ فقط من أواين طبخ) 24( و،)67%(

forthcoming‹.   أن قسم املدينة الذي مت     على  دل هذا   يوقد
الفخارية األواين مل تكن . التنقيب فيه كانت له وظيفة خزن 

ومعظم . لوه يف حفرياته قد نشرت بعد     الـيت عثر عليها شي    
 العصر الربونزي الوسيط الثاين     أواين ِكنـُين الفخاريـة من     

 /كالسيت(مصـنوعة مـن طني حملي مع رمل دولومايت          
Calcite(،      من القرى املذكورة    اومـن احملتمل أنه مت إنتاجه 

وكما .  ورشات األواين الفخارية   تسـابقًا حيث اكتشف   
د العظمية على إتكالية اقتصادية بني      وصفنا أعاله، تدل املوا   

 .هذه القرى واملدينة املركزية أيًضا
هو   مركزي للنظر إىل القدس كمكان   واحلجة األقوى   

مكان إمل يكن ب  . ) َوَرن نفق(بـناء أسـوار املدينة وحفر       
العـدد احملدود من السكان يف املدينة نفسها إدارة هذين          

). 2يف امللحق (› see Boas-Vedder‹املشـروعني الكبريين  
وهكذا .  للمدينة وظيفة اقليمية   تفقد كانا إقليميني وكان   

القدس مركًزا للقوة االقتصادية يف املنطقة، وهي       دŊ  ميكن ع 
. بذلـك مركز القوة السياسية والعسكرية والدينية أيًضا       

 ُعثر على خرز :وكـان يـبدو أن السكان أغنياء نوًعا ما       
 مزخرفة وكذلك   فخاريةوأوان  ملون مصنوع من احلجر     

 .›Ariel 1990: 119-24‹ ترصيعات عظمية مجيلة لɊثاث
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جيب أن نفسر هذا    كان  يبقى من الواجب أن ندرس إذا       
خر آاملدن من مكان    –الدول  من إحدى  ‘استعمار ’على أنه 

يف البالد، ذات Ƴبة حملية كوسطاء، أو أهنا تطور مستقل حنو           
-الدول’ا بني   ًضيرسم فنكلشتاين تناق   .اجمـتمع أكثر تعقيدً   

 الزعامات’ و ]الساحل، ز م  [ يف األراضي املنخفضة  ‘ املـدن 
جبال فلسطني الغربية،   [يف املناطق اجلبلية    ‘ متعددة األشكال 

) ج/ب( العصر الربونزي الوسيط الثاين  يف.من فلسطني ]ز م
تطورت هذه األخرية إىل وحدات سياسية أكرب، فيها شكيم         

إىل العصر   وهذا نظام استمر  ،  ألقاليم متوسعة والقدس مراكز   
ص الرسائل  وتدعم هذه الفكرة نصو   . الـربونزي املـتأخر   

 Execration /نصوص اللعن(و) رسائل العمارنة( املسـماة 

Texts (›Finkelstein 1992: 207, 211‹. 
لكـن حبسب البقايا األثرية ال ميكن أن تكون القدس          

ر مل يتم نش  (وإىل احلد املعروف،     .هـذا الدور  مارسـت   
 أوانąعلى  مل يُعثر على أي بقايا أثرية وال        ) مجـيع الدالئل  

 ارية من النصف الثاين من العصر الربونزي الوسيط يفـفخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولسبب . أي من احلفريات، ما عدا القبور املذكورة سابقًا       
. سنة فقط مǞة  غري معروف، زالت املدينة عن الوجود بعد        

هجرت يف  ćقد  ) عمق رفامي ( يف   ويـبدو أن معظم القرى    
 .حوايل ذلك الوقت أيًضا

: أن اسم القدس   إىل    متت اإلشارة منذ زمن بعيد     لقـد 
أوان كان نقȈ على بقايا     قد  )) Rushalimmo /أورشـليم (

) نصوص اللعن (فخارية مت اكتشافها يف مصر، عرفت باسم        
›Sethe 1926; Posener 1940‹. يعود تاريخ هذه النصوص إىل

 :Aharoni 1974‹التاسع عشر أو الثامن عشر قبل امليالد القرن 

131; B. Mazar 1968: 75;" Kitchen 1992: 21; Thompson 
 ال ميكن أن هسم وحدالكر هذا الكـن ذِ . ›98-117 :1974

كانت مدينة  ) أورشليم(يسـتخدم برهاًنا على أن القدس       
قد يشري  ف،  سم ال يصف مدينة حمددة    االمهمة حينǞذ، ألن    

، ‘K. Kitchen ’تشنالربفسور ِك(هولة إىل منطقة أو قبيلة بس
م هذا النص لوصف    اإن استخد ).  معه شخصـي حديـث   

) MB IIC) (ج(العصر الربونزي الوسيط الثاين املديـنة يف  
 .دى استعمالههو توسيع كبري جًدا مل
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4( Þëþa@ð†í†§a@Š–ÈÛaë@Šdn½a@ðŒãëÛa@Š–ÈÛa 

ـ  يعدŊ )  ق م1200-1550(ل العصر الربونزي املتأخر   ظ
أو ( ألن امسها ذُكر     ،دائًما فترة هامة جًدا يف تاريخ القدس      

 على حنو   )رسائل تل العمارنة   (يف) افـترض أنـه ذكـر     
 ، اليت نشأت منها سبع رسائل      )Urusalim /ءوروسـاليم (
›Knudtzon 1915; Moran 1992m EA 285-91‹ والرسالة ،

 . غري مقروءة]291[رقم 
 بسرور كبري أهنا عثرت على بقايا من        ِكنُينأعلنـت   

، تتألف من نظام مصاطب كبري      )ءوروسـاليم (مديـنة   
). نبع جيحون (تضـن سفح التلة اجلنوبية الشرقية فوق        حي

إن «: نالفخارية املرافقة، كتبت ِكنيُ   األواين  واعتماًدا على   
قبل الثالث عشر   –تارخيهـا يعـود إىل القرن الرابع عشر       

 إن  :ة، مضيف »مؤكد على حنو معقول   املـيالد، هلـو أمر      
رة ّسالقطع الفخارية اليت قدمت دليل التأريخ هي قطع مك        

 .›Kenyon, K.M. 1974: 95‹كثًريا 
مت الكشـف عن أجزاء من نظام املصاطب نفسه أيًضا          

اليت و،  )امعة العربية اجل(امت به    الذي ق  تنقيباليف أثـناء    
لقد فسر شيلوه   ). 1 /4انظر الشكل   (شيلوه  يديرها  كان  

 ]16[ رقم   هـذه املصـاطب بأهنا قاعدة لقلعة يف الطبقة        
من «العائدة إليه، مع أنه كتب أنه       )  ق م  13-14القـرن   (

    َƏإال يف حوايل القرن الثالث عشر قبل        املمكـن أهنا مل ت 
 .›Shiloh 1984: 16‹» امليالد

دراسـة األواين الفخارية اليت ُعثر عليها يف        أظهـرت   
حشـوة هذه املصاطب، يف كال من اليدن والقدس ، أن           

 ).ق م  13-14(دة تارخيه إىل ما بني القرنني       االنظام ال ميكن اع   
واين الفخارية تنتمي إىل القرن الثاين عشر قبل        ألمعظـم ا  
الث عشر قبل   إىل هناية القرن الث   هـا    يف أقدم  أواملـيالد،   

نتقالية بني العصرين الربونزي املتأخر     اال وهي الفترة    ،امليالد
وهذا يعين أن نظام املصاطب ال ميكن       . األولاحلديـدي   و

ومل يُعثر على أي أثر من      ). ءوروساليم( مدينة   خيـص أن  
مديـنة يعود تارخيها إىل القرن الرابع عشر قبل امليالد، ال           

ومل يتم  .  يف حميطها املباشر   وال على التلة اجلنوبية الشرقية،   
اكتشـاف أي بقايـا ألسوار مدن، وال بيوت وال مبان           

فخارية من العصر    حـىت تـراكمات ألوان     كـبرية، وال  
 على صخر القاعدة أو من احلشوات       رالـربونزي املـتأخ   

. الالحقة، يف كثري من احلفريات اليت جرت يف تربة القدس  
، اليت )Abdi Heba /هيبا-عبدي(واملديـنة الـيت حكمها   

تظهـر على حنو ملحوȗ يف معظم القصص املكتوبة عن          
ويف ظين يستدعي هذا األمر     . القـدس، ال تـزال حترينا     
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ومن ).  تل العمارنة  /رسائل العمارنة (تفسـًريا جديـًدا ل    
اجلهة األخرى، يبدو أن القدس قد مارست دوًرا هاًما يف          

 يف أثناء   التاللكثرية  ستقرار يف البالد الوسطى     العملـية ا  
وسـنناقȈ هاتني القضيتني يف     ).  ق م  13-14(القـرنني   

 ).3 /4(القسم 
، بينما  ِكنُين سـيتم تقدمي اكتشافات      )1 /4( يف القسـم  

 .لبناء نظام املصاطب وموقعهاشروǳ ) 2 /4(القسم ستقدم يف 

4 /1 (@pbíŠÐy@åß@óÔÛåŽîäč× 
انظر الفصل األول اخلاص    (ت التالية   ǔتقدمي املنش سيتم  

 ):حديد األطواربت
انظر الفصل األول   (ت التالية   ǔتقدميـم املنش  سـيتم   

 ):اخلاص بتحديد األطوار
Ǖ(  مبين يف املربع)A/I) ( الطورانB1و B2.( 
ǡ(      يف املربعات Ǣȕنظام املصا)A/I-III) (  الطورB3 (

 ).T2bالطور ) (I(ويف اƪندق 
الطور ) (I(بقايا االستيطان األخرى يف اƪندق        )ج

T2a (يف املربع و)P.( 

4 /1 /1 (@ÉiŠ½a@¿@óäj½a)A/I( 
، )A/I(يف املربع   ) 70(إىل الشـمال مباشرة من السور       

، رعثر على بقايا مبىن مغطى بالكامل بنظام مصاطب متأخ        
) X 1,5 3,5(ومل ميكـن استخراج سوى جزء صغري منه         

 وبنيت جدرانه على صخر القاعدة      .)2 /4لشكل  ا(مـتًرا   
) 55(والسور الغريب رقم    . متًرا) 679-678,5(على ارتفاع   

) 56(واجلدار  . ع متر واحد  كـان ال يزال منتصًبا إىل ارتفا      
مكسوة وكان للمبىن أرضية    . قّسـم املـنطقة إىل قسمني     

 وعثر على كمية كبرية من )A/66.19, 19a, 20, 28(باجلص 
 ).4 /4 و3 /4الشكلني انظر )) (B1الطور (األواين عليها 

إىل ) 5 /4الشكل  ( تاريخ هذه األواين     أمكـن إعـادة   
الفـترة االنتقالـية مـن العصر الربونزي املتأخر والفترة          

وعلى األرضية، مت اكتشاف جرة كاملة      . احلديدية األوىل 
، )5 /4الشكل  (طوق لكنها مكسورة    وذات  ذات حواف   

من الشائع العثور عليه يف القرى اجلديدة املبنية         وهو ƴوذج 
التالل من القرنني الثاين    كثرية  سطى  الواألراضـي   عـلى   

 .›Finkelstein 1988: 280-1‹عشر واحلداي عشر قبل امليالد 
لقـد أعادت ِكنُين هذا املبىن يف منشوراهتا، ألسباب غري          

 Kenyon‹الثاين معـروفة، إىل العصـر الربونزي الوسيط   

 مـع أهنا يف دفتر مذكراهتا عن األواين الفخارية  ›5 :1965
واين الفخارية على أرضيته على حنو صحيح       األأرĉّخـت   

الربونزي املتأخر إىل   وجرة من مرحلة    أواين طبخ   «بالقول  
 .»احلديدي املبكر

حتت هذه األرضية، اكتشفت بعض األواين من العصر        
. يف فجوات يف صخر القاعدة    ) ب(الربونزي الوسيط الثاين    

، تتألف من   ))B2الطƋوŃر  (مغطاة بأنقاض   األرضية  كانـت   
 جصتـربة بنـية، وحجارة صغرية وكبرية، وقطع من          «

 وفيها  » مطلي باللون األصفر    جص رمادي وقطعة كبرية من   
 ) chert nodules(ُعـثر عـلى عقدتني من صخر الشرت   

›RN4606, 4617‹   إضـافة إىل قطعـة حلزونية من احلجر ،
 .›spindle whorl (›RN 4427( هي ثقل مغزل الكلسي

ستيطان يف القدس يف أثناء املرحلة      ميثل هذا املبىن أقدم ا    
اإلنتقالية إىل العصر احلديدي األول، ومل يتم الكشف عما         

 .يكفي لتحديد شكله ووظيفته

4 /1 /2 (kb–½a@âbÄã 
ُعثر على عدة   ) I(ويف اخلندق   ) A/I-III(يف املـربعات    

مصاطب، مبنية من جدران حجرية صغرية ذات وجه واحد         
 من املؤكد أن النظام   . ربة واحلجارة فقط، ممتلǞة مبزيج من الت    

كان يشبه هرًما متدرًجا، تنحدر درجاته من قمة التلة         كله  
كل ) 1/ 4(ميثل الشكل   . إىل اجلانـبني اجلـنويب والشرقي     

 . وشيلوه كليهماِكنُيناجلدران املكتشفة يف أثناء حفريات 
سبع درجات على األقل تتجه من       عن   ِكنُيننقبـت   

كانت الدرجات  ). 7/ 4ظر الشكل   ان(الغرب إىل الشرق    
 :كما يلي) 8 /4الشكل ) (A/II-III(األربع العليا تقع يف 

1 (          Ȱا داخǄǞبƯ كان القسم األكرب من الدرجة العليا
وقد Ź الكشف هنا    ). A/II-III(القسم الغرŸ من    

    Ǣȕن جدران املصاȝ)57- 62(   ندȝ اȾوقمت Û
 ț(متًرا ) 693(ارتفا Ȱ9/ 4الشك.( 

2 ( ǨƠ       Ǣȕجدران املصا ɂلȝ ثرȝ ÛȻǾه )69-63 .(
         țارتفا ɂلȝ ȼقمت Ǩا من برج كانȝًنو Ǩوشكل 

تقول . تقريًبا فوق مستوى سطǴ البحر     ) 690(
) K64(و) R66(و) S63(اƨدران  «: دفاتر امليدان 

هلا واجȾات جيدȝ ǥلɂ جانبȾا اƨنوŸ فقطÛ بينما        
واجȾات جيدȝ ǥلJ69 (   ɂ(و) T68(لكȰ من   

املادǥ املوجودǥ بƙ هƃ« .    ȻǾ فقط اƨانǢ الشما 
تربة رمادية بنية مع    «اƨدران كانǨ تتألف من      

 .»ǲǵارǥ متفرقة
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 Ȱطط مصطبة القرن ): 1 /4(الشكƯ امليالد Ȱشر قبȝ الثاينȻوشيلو ƙا كنȾكما كشفت. 
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 Ȱ(املربعات ) 2/ 4(الشكA/XXIII, I-III (الشمال ȼدارين ا. تواجƨالعميقة ا ǥيف احلفر ƙ56 و55ألمامي  ǥاحلشو ȫا هناȾوخلف Ûǥدȝخر القاȍ ɂلȝ مبنية Ʉا وهȾيتǗكن رƹ

 .ق م 7الشخص الǾي يظȾر يف اƪلفية يقف ȝلǕ ɂرȑية القرن . ق م 12احلǲرية من مصاǢȕ القرن 
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 Ȱاملربع ) 3/ 4(الشكA/I ǥية املكسوȑاألر ƙويب Ûنوبية الغربيةƨة اȾǲلل ȼاملواج 

 .)ƨ)56رǥ املطوقة الكاملة تقريًباÛ إىل اليمƙ اƨدار رقم باحلصɂ مع ǵافة ا
 

 
 Ȱ4/ 4(الشك :( Ÿمربع املقطع العر)A/I() لتحديد املوقع ا Ȱ8/ 4(نظر الشك(.( 
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 Ȱ5 /4(الشك :( يةȑاألر ɂلȝ اȾليȝ ثرȝ Ɣاألواين الفخارية ال)A/66.19, 19a, 20, 28( 

 .لطبǕǸواين ل 7-3    . جرǥ ذات ǵافة مطوفة 1
 .)6 /4انظر الشكǵ) Ȱافة كاملة ƨرǥ ذات ǵافة مطوقة  ȕ .    8اسة مزج 2

3(          ƃواǵ țارتفا ɂلȝ تقع قمة املصطبة الثالثة)686 (
 100و(متًرا مربًعا   ) ǵ)150فرت كĈنُين ǵواƃ    . متًرا

   Ȼفرها شيلوǵ متًرا مربًعا .(    ǥدȝ يةǗكن رƹ ȫوهنا
ƞا كانǨ  درجات تتȼǲ من اƨنوǡ إىل الشمالÛ ر      

         ȼنصيب ǾخǕ قد ņǨألن احل Ûاȝًكثر ارتفاǕ Ȱȍيف األ
)  Ȱيتألف من      ). 4/ 4الشك Ÿنوƨكان الطرف ا

الشكȰ (Û املنتصǵ ǢًراÛ ولȼ وجȾانÛ      )70(اƨدار  
بين هǾا اƨدار ȝلɂ بقايا املبƖ املوȍوف       ). 10/ 4

ȝ Ûثر ȝلȝǕ)70(   ɂالÛȻ وإىل الشمال من اƨدار       
.  من الشرق إىل الغرǡ    املتȾǲة) 75-71(اƨدران  

         Ûالية جنوبيةƽ جدران ǥدȝ ɂلȝ ثرȝ ȬلǾوك
تشكȰ مباين تشبȼ الصناديق فيȾا ǵشوات من         
       ȻǾمن ه Ʉالطرف الشرق Ȱǎتشك ǥارǲواحل ǡالترا

Û ال يزال منتصًبا    )76(املصطبة من جدار ǵاجز      
 .بارتفاǭ țالǭة Ǖمتار

 
 

 
 Ȱبق): 6/ 4(الشكȕ اȾليȝ افة مطوقةǵ ذات ǥافة جرǵ ɂلȝ اȾليȝ ثرȝ Ûǒراƥ ات

Ǩية البيȑرǕ. 
 
 

 
 Ȱ7 /4(الشك :( القرن Ǣȕرب مصاȝ Ʉطيطơ مقطع Ûامليالد Ȱشر قبȝ الثاين ƙخمة من القرنȒال Ǣȕواملصا)م  ق9 و10()  Ȱ1 /4انظر الشك(. 
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/ 4الشكالن  (ǵفرت كĈنُين هȻǾ املصطبة جزǝًيا فقط        ) 4
متًراÛ ) 683,40(كان ȝǕالها ȝلɂ ارتفاț     ) 11/ 4 و 7

Û ذات ǵشوǥ   )79-77(وتتألف من ǭالǭة جدران      
 ǥارǲاألختام       . من احل Ǩا من بيăǒجز Ȼفر شيلوǵ 

)House of the Bullae (      لƕمل ي ȼاملنطقة لكن ȻǾيف ه
 .إىل ما دون Ǖرȑيات الفترǥ احلديدية الثانية

 .ُعثر على ثالث درجات أخرى) I(يف اخلندق 
5(      Ǆلواȝ املصطبة األكثر Ǩجدار     كان ǡرȡ هنا تقع إىل

 Û الǾي ال يزال منتصًبا إىل ارتفاț        )81(املصطبة  
-A/109.4(كانǵ Ǩشوǥ هȻǾ املصطبة     . متًرا) 3,75(

9a (     ǥارǲǵتتألف من تربة و)  14-12/ 4الشكالن .(
 كانȝ Ǩلɂ ارتفاA/109.4 (    ț(والطبقة العليا    

يف ) 82(متًرا وارتفعǨ إىل قاȝدǥ اƨدار      ) 677,50(
من املؤكد Ǖن هǾا    ). I(غرŸ من اƪندق    القسم ال 

اƨدار كان احلاجز الشرقɄ ملصطبة Ǖكثر ارتفاȝًا مل        
) 83(وƜسǢ دفتر امليدان كان اƨدار      . يتم ǵفرها 
Ǆاالƽ ȼǲاملت–ȼل ǫدǵ يارŒترميم بعد ا Ûجنوًبا. 

 كان ينتصǢ اƨدار   ) 81(إىل الشرق من اƨدار      )6
)84-85 (     ȝخر القاȍ ɂلȝ ي تأسسǾهنا  ال ǥد

   țارتفا ɂلȝ)673,33 (  متًرا)  6 و 15/ 4الشكالن /
وإىل الغرǡ من هǾا اƨدار بنيǨ مصطبة        ). 32

     ǥارǲواحل ǡمن الترا ǥشوƜ)A/110.11a 111.1و-

3a .(       țارتفا ɂلȝ وفةȍية مرȑرǕ اȾقمت Ǩكان 
 .متًرا) 674.45(

ȝثر ȝلɂ  ) 85 و 84(إىل الشرق من اƨدارين       )7
 ن التراǡ واحلǲارǥ   مصطبة Ǖخرى ذات ǵشوǥ م    

)A/110.14-17,111.2a (  اƞور)110.18) (  Ȱ4الشك

واƨدار احلاجز الشرقɄ هلȻǾ املصطبة مل يتم       ). 15/ 
Ȼفرǵ .      صƨية من اȑرǕ Ǩمن دون رقم  (كان (

      ƃواǵ țند ارتفاȝ املصطبة Ʉمتًرا كما  ) 673(تغط
     Ʉغري شرقȍ جدار ɂلȝ ثرȝ–  Ÿرȡ)86 ( Ǆمتصال

Ȼ املصطبة استخرجǨ مواد    ǨƠ هȻǾŏ . Ǿ األرȑية 
انظر ) (ǡ(من العصر الربونزي الوسيط الثاين       

 Ǭالثال Ȱالفص (    Ûوفترات العصر احلديدي األول
)ȻدناǕ انظر.( 

4 /1 /3 (æaëc òí‰b‚Ï 
بياًنا باألواين الفخارية اليت    ) 16 /4(قدمـنا يف الشكل     

وقد عثر على ما    . عـثر علـيها يف حشوة هذه املصاطب       
طعة من حواف، إضافة إىل عدة مقابض       ق) 251 (جمموعه

هذه املوجودات  . املزخرفة جـرار وبعض القواعد والقطع    
نتقال من العصر   الميكـن إرجاع تارخيها عموًما إىل فترة ا       

هناية (الـربونزي املتأخر إىل فترة العصر احلديدي األول         

 وقد عثر على حواف     .) ق م  12 بداية القرن    /13القـرن   
اء ƥر طبقة طالء     يعثر على  جـرار ذات أطـواق لكن مل      

 لفترات متأخرة من العصر احلديدي      ة ƴوذجي يوهة،  داكن
من الطاسات واجلرار   ) %75(كـان قسـم كبري      . األول

 see‹، )4، اآلنية Bالطني (مصنوًعا من طني الدولومايت 

Franken, forthcoming: ch. 4‹ . كان هذا الطني يستعمل
) ب(الوسيط الثاين   عـلى حنـو أكرب يف العصر الربونزي         

، لكن على حنو نادر يف العصر       )انظـر الفصـل الثالث    (
ى تقّوćكانت أواين الطبخ مجيعها تقريًبا      . احلديـدي األول  

 .بكالسيت مطحون طحًنا خشًنا
وعلى أساس هذه املادة يبدو من املمكن إعادة تاريخ         

. بـناء أنظمة املصاطب إىل القرن الثاين عشر قبل امليالد         
) فترة العمارنة (من القرن الرابع عشر قبل امليالد       واألواين  

عثر على قليل   «وحبسب ِكنُين   .  يف املوجودات  ةغري متوافر 
) Mycenean(مـن القطـع الفخاريـة من أواين ميقينيا          

 white slip(ب ذات طبقات الطالء األبيض وطاسات احللي

II milkbowls( «›Kenyon 1963: 13‹ . ّفرنكن ومل يعـد 
عشر واحدة أو حوايل ذلك من القطع املطلية          نيتسوى اث 

مـن موجـودات املصاطب الفخارية، إضافة إىل ثالث         
من احملتمل ) RN9, 1070, 1259(طاسـات حليب مسجلة  

 ,Franken‹امليالد  أهنا مجيًعا من بعد القرن الرابع عشر قبل

forthcoming: ch. 4‹ .   ولوضـع مـواد القدس يف إطارها
 يلي مع مواد من مواقع العصر       الصـحيح، قارناهـا فيما    
جبل (و) عزبة صرطة (و) جيلو(احلديـدي األول عـند      

لقد اخترت هذه   ). 1 /4اجلدول  ) (خربة الدوارة (و) عيبال
املعلومات (الفخارية نشرت كمًيا     أوانـيها    املواقـع ألن  

 لكن املقارنة ›Fimkelstein 1988: 272‹حبسب فنكلشتاين 
 :لɊسباب التاليةمع مواد القدس مفعمة باملصاعب 

Û كانǨ  )خربة الدوارǥ (و) ȝزبة ȍرȕة (يف Ǖرقام    )ا
)  من املواد  %23,2 و 9,4بالترتيǢ  (القواȝد مشمولة   

 .ولكن ȡري موجودǥ يف Ǖرقام املواقع األخرى
ǡ(           ما Ûواف فقطǵ مواد القدس من قطع من Ǩتألف

جعȰ من الصعƢ Ǣييز الطاسات من األقداǕ ǳو         
 ǵساǡ هȻǾ الزمر ǎŹ      ǨƠ. األباريق والدوارق 

ويف املواقع األخرى    . اسم الطاسات واƨرار   
ǵسبǨ القوارير واألباريق الصغريǥ والكؤوس       

 ).األوȝية األخرى(واألقداǳ واملصابيǨƠ Ǵ اسم 
100%( Û(Ɠǵ مقدار   ) جيلوȻ(ال يصȝ Ȱدد Ǖرقام      )ج

 .رƞا ألن املقابǵ Ź Ȑساŏا ولكن مل يتم نشرها
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 Ȱ8 /4(الشك :(Ư طط للمربعات)A/I-III(اȾكشف Ź من .  كما Ǣȕجدران املصا Ǹيعود تاري)إىل القرن )79-57  Ûامليالد Ȱشر قبȝ دران األخرى من العصر احلديدي الثاينƨوا

 .)3/ 6انظر الشكȰ (الثاين 
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 Ȱ(املربعان ) 9/ 4(الشكA/II-III (دران اƨا ǒيف املقطع ورا Ûنوبية الغربيةƨة اȾƨا ȼلًوا من القرن تواجȝ يسة للمصطبة األكثرǝجدار 12لر ɂلȝ يقف Ȱوالرج Ûǥاهرș ق م 

 ).6انظر الفصȰ  (8يف األرȑية األمامية تقع املنطقة .  ق مÛ وينظر إىل برج من الفترǥ البلنستية7مصطبة من القرن 
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 Ȱاملربع ) 10/ 4(الشكA/Iية األماميȑيف األر Ûة الشمالية الغربيةȾƨو اƲ Ȱ70ة جدار املصطبة  يط Ǣȕمصا ǥشوǵ خلف الشخص تقع Û

 . ق م12القرن 
 

 
 Ȱ11 /4(الشك :( من املربع Ʉاملقطع الشرق)A/II() . لتحديد املوقع Ȱ8 /4انظر الشك(.( 
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 Ȱ12 /4(الشك :( ندقƪمن ا Ÿاملقطع الغر)I()  لتحديد املوقع Ȱ1/ 4انظر الشك( 

 
 Ȱدران ) 14/ 4(الشكƨ ع املعقدȑندق الوƪواحلشوات يف ا ǢȕاملصاI 

 
 Ȱ(املربعات ) 13/ 4(الشكA/IV-V ( دارƨا ȫلفية هناƪيف املصطبة ا Ûǡة الغرȾواجƞ

81 ÛȼمامǕ Ǩقة بنيǵمع مصطبة ال Û) Ȱ5انظر الفص.( 
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 Ȱ15 /4(الشك :( ندقƪمن ا ǒمن جز ƃاملقطع الشما) لتحديد املوقع Ȱ1 /4(انظر الشك(.( 

 
 Ȱيتبع بالصفحة التالية) 16/ 4(الشك 
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 Ȱالقرن ): 16/ 4(الشك Ǣȕمصا ǥشوǵ ا يفȾليȝ ثرȝ Ɣبة من األواين الفخارية الƳ شرȝ املقالثاين Ȱيالدب. 

81-95 Ǹواين للطبǕ. 
 ȍينية ُخبز  96
97  Ǹواين الطبǕ ǥة من مادȝمصنو Ýǥاسة كبريȕ. 
98-100 Ȑمقاب. 

 .قواȝد 101-111
112ø16 وان مزخرفةǕ قطع. 
 .ȡربال  117

1-40  ǥغريȍ اساتȕ. 
 .Ǖباريق وجرار 41-68
 .للتخزين) جرار Ǖو Ǖوȝية سواȑ Ȱǝخمة( 69-70
 .جرار ذات ǵواف مطوفة 71-74
 .جرơ ǥزين  75
 .ȕاسة مزج  76
 .ȕاسات ȑخمة 77-80
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 Ȱالقرن ): 17 /4(الشك Ǣȕمصا ǥشوǵ لة منǲاملس ǒامليالداألشيا Ȱشر قبȝ الثاين 

1 )RN1080 (س مكسورǕمسمار برونز الر. 
فراȟ . دبغة ȍقȍ Ȱفراǒ برتقالية ȝلɂ اƨزǒ العلوي.  اƪارج قاس ناȝم بلون ȍǕفر شاǓ.Ǣǵنøية فخاريøةȡ Ýطøاǒ قسم من ȍندوق مستطيȰ شǒɄ رمادي     )2139    (2

 .اا جًدالداخȰ ليس ناȝًم. ƞحاذاǥ احلافة
 .رماديȕ Ûبقة ȕالǒ رماديةÛ فتحة ناȝمة بسبǢ التǔكȰلǢ . زل مصنوț من قطعة Ǔنية فخاريةغم ) 1653 (   3

 .الثلم ناȝم جًداÛ بسبǢ التǔكȰ ومشكȰ بعناية. ǲǵر من نوț البازلǨ ذي احلبيبات الدقيقة. نصفȼ فقط. ǲǵر مثلم ) 1606     (
 .) سم1,7(قطعة برونزية مدببة من كال الطرفƙ بطول  ) 1727     (

 .مستوȝلƲ ɂو ȡري مصنوȝة . ل مل يبق سوى بعȐ اللون األزرق املخȒر الباهǨخرزǥ من خزف مصقو ) 1220    (4
5)    1325( ǥحمفور ȓا خطوȾليȝ افة مستقيمةǵ ذي Ǵظم مسطȝ مزخرف قطعة من Ûظمȝ. 

 
 

Ƿ. ǥايبال .م %الدوار II% ț.ةȕرȍ III%  Ȼالقدس  %جيلو%  

23.3 4.4 13.2 26.6 36.1 Ǹواين الطبǕ 
 ȕاسات وكؤوس مزج 34.6 9.4 27.9 20.0 9.9
 جرار ذات ǵواف بأȕواق 1.7 33.7 4.8 28.5 6.8

 Ǖباريق وجرار ơزين Ǖخرى 27.6 28.4 21.0 30.9 22.7
 Ǖوȝية Ǖخرى  -    33.1 16.2 37.3
 مصقولة  /  ذات ȕبقات ȕالǒمواد -   -                2.9 - 1.7

ين ȕبǸ ذات ǵواف مقلوبة Ǖو ȝمودية Ǖوا 93.0 100.0              35.1 100.0 19.5
 Ǹواين الطبǕ țموƭ ƙوي من بǞكمقدار م 

353 274      Ý Ý     245  للقطع الفخارية ƃالعدد اإلمجا 

 األواين الفخارية من العصر احلديدي األول مقارنة مع مواد من مواقع Ǖخرى يف العصر ذاتȼ): 1/ 4(جدول 

 اين عشر قبل امليالد    إىل القرن الث  ) جـيلوه (مت تـأريخ    
›Mayar 1981‹عـزبة صرطة  ( و)III (( أيًضا إىل القرن ذاته 
›Finkelstein 1986‹جـبل عيبال  ( و)II (( إىل القرن الثالث

 Zertal‹عشر قبل امليالد وأوائل القرن الثاين عشر قبل امليالد 

)  ق م  10-11( إىل أواخر القرن  ) خربة الدوارة (، و ›1986-87
›Finkelstein 1990‹. 

العدد الكبري من أواين الطبخ فيها      :  بناحيتني تتميز القدس 
 أطواق، مقارنة مع    ف ذات واحبواملقـدار القليل من اجلرار      

وميكن أن نستنتج خالصتني    . العدد اإلمجايل جلرار التخزين   
 ):1 /4(اجلدول إىل فيما خيص موقعنا هذا استناًدا 

1(       ƙȝيف القدس من نو Ǹواين الطبǕ ذي   :تتألف țالنو 
احلافة املقلوبة يف تقاليد العصر الربونزي املتأخر        

)  Ȱذي احلافة العمودية     ) 16/ 4الشك țوالنو
)  Ȱن      ). 16/ 4الشكǕ املرتفعة يبدو Ʉȑيف األرا

هǾين النوƙȝ موجودان ȝلƲ ɂو رǝيس يف املواقع        
يف ǕواȰǝ القرن الثاين ȝشر     ) (جيلوȻ(يف  : األقدم

Ǖواين الطبǸ من هǾين    من  ) %100) (قبȰ امليالد 
ƙȝلكن يف   . النو) ǥواخر القرن   ) (خربة الدوارǕ يف

وهǾا ما يؤكد تأريǸ    . فقط) %9,5) ( ق م  11-10
بناǒ مصاǢȕ القدس إىل النصف األول من القرن        

ǕيȒًا )) II(جبȝ Ȱيبال   (يف  . (الثاين ȝشر قبȰ امليالد   
Û لكن هنا ȝثر ȝلɂ اǭنƔ       )%100(يبلȠ املقدار   
 ).Ǹ)4,4% فقط ȝشر Ǔنية ȕب
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 Ȱمن منشورات ): 18 /4(الشك ǥدǵطط يتألف من معلومات موƯ1925‹كلستر م: pl. A‹ƙفريات كنǵ ططاتƯو  

* = ǥدȝخر القاȍ مستوى. 

فقط من كȰ جرار التخزين هɄ      ) %6(يف القدس    ) 2
إذا كان فنكلشتاين ȝلɂ    . ذات ǵواف بأȕواق  

رتبط إن هǾا النوț من اƨرار م     : ǵق يف القول  
كثًريا بعلم البستنة وبقدر ǕقȰ بالنشاȕات         

Û فǚن  ›Finkelstein 1988: 282‹الزراȝية األخرى   
ذلȬ يؤكد فكرǕ ǥن القدس مل تكن موقًعا يȾتم          

 .بالبستنة
يبني اللقى الصغرية املسترجعة من     ) 17 /4(والشـكل   
 .حشوة املصاطب

4 /1 /4 (ôŠc@òîãbİîna@‰bqe 
ية أخرى من فترة العصر     عـثر على عدة آثار استيطان     

يف . العصر احلديدي األول  /تقاليةالنالـربونزي املـتأخرة ا    
 حتت الدرجة ]137[كشف عن جدار صغري     ) A/IV(املربع  

 احتوت طبقات الرماد   . السادسـة مـن نظام املصاطب     
)A/110.13a, 17a, 17b, A/111.4 (هبذا اجلدار قطًعا ةاملرتبط 

) رمبا بيت؟ (املبىن  كان هذا   . فخاريـة مـن هذه الفترة     
 ).T2aالطور (مشغوالً بسكان قبل بناء املصاطب 

http://www.al-maktabeh.com
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األرضيات  الكشف عن بعض طبقات      ، متّ )A/XI-XII(يف  
جدران يف أعلى   احملـروقة إىل الشرق من نظام املصاطب،        

 من فترة العصر الربونزي الوسيط الثاين       ]54-52[البيـت   
 ذات وعثر على بعض اللقى الصغرية    ). 1 /4الشكل  ) (ب(

، قطعة  )RN1600(عقدة عظمية   : العالقة هبذه األرضيات  
، وقطعة جرة   )RN1715(، طاسة فخارية    )RN1742(عملة  

)RN1906(     ين، وعقدة من صخر الشرت الصوا) RN1593( ،
تتألف كانت األواين الفخارية    ). RN2024(وأزميل برونزي   

من قطع فخارية ومواد من القرن الثاين عشر قبل امليالد،          
وقد .  يف ذلك عدة قطع من حواف جرار ذات أطواق         مبا

قام فرنكن بتحليل قطعة من طاسة حليب قربصية كانت         
من احملتمل أهنا كانت     لذلك   مصنوعة من طني دولومايت،   

 .مصنوعة حملًيا
 عثر على عدة طبقات استيطانية أو طبقات      ) P(يف املربع   

شر  على صخر القاعدة حتوي مواد من القرن الثاين ع         أنقاض
وصفت بأهنا  ) P/2.13-22(وهذه الطبقات   . قـبل املـيالد   

 .»تراكمات طينية خفيفة، مع بعض آثار للحرق«

4 /2 (kb–½a@âbÄã 
4 /2 /1 (õb’ã⁄a 

كـان نظام املصاطب، كما ُعثر على عليه، يتألف من       
وإىل الشمال  . سلسلة من املصاطب بنيت مقابل سفح التلة      

يلوه عن جزء من     ش ، كشف مـن منطقة حفريات ِكنُين    
يبني كل أجزاء النظام كما     ) 1 /4(الشكل  . ت أيًضا ǔاملنش

 .كشفه ِكنُين وشيلوه
 ]673[ ارتفاعكانت قمة أقل املصاطب علًوا تقع على        

 مـتًرا، بيـنما وصلت جدران أكثر املصاطب ارتفاًعا إىل          
كانـت معظـم املصاطب صغرية، ما عدا    .  مـتًرا  ]693[

ا يكفي لكي يتم البناء     مبت عريضة   املصطبة الثالثة اليت كان   
 متًرا، ومساحتها مǞيت متًرا     ]8-7[كان عرضها   . فوقهـا 

 .مربًعا على أدƅ تقدير
يـبدو أن هذه املصطبة ترتل يف درجات إىل اجلانب          
اجلنويب أيًضا، لكن هذا قد يكون بسبب احلت الكثري هنا          

وإىل . حدها اجلنويب ) 70(اجلدار رقم    شكّل   ).انظر أدناه (
اجلنوب من هذا اجلدار، من احملتمل أن جداًرا قد نزل إىل           

الـذي أنشǜ يف العصر الربونزي      )  َوَرن نفـق (مدخـل   

وعند جانبه الشمايل ارتفع نظام املصاطب مقابل       . الوسيط
 ).ب(بقايا حتصني من العصر الربونزي الوسيط الثاين 

كانت املادة اليت عثر عليها يف حشوة املصاطب تتألف         
مǞات من القطع الفخارية كان من املمكن إعادة        من عدة   

تـاريخ معظمها إىل الفترة اإلنتقالية من العصر الربونزي         
هناية القرن الثالث   (املتأخر إىل فترة العصر احلديدي األول       

كانت بعض  ). عشـر وبداية القرن الثاين عشر قبل امليالد       
. خمتلطة معها ) ب(مـواد العصر الربونزي الوسيط الثاين       

كـن األواين مـن القرن الرابع عشر قبل امليالد كانت           ل
وبالطبع ال ميكن ملواد من حشوة أن تعطي        . مفقودة هنائًيا 

بالتأكيد، هلذا السبب،   وهو  هذا النظام فقط،     بعد بناء    تارخيًا
أحدث (يقع يف فترة بني بداية القرن الثاين عشر قبل امليالد    

بل امليالد، عندما   والقرن العاشر ق  ) آنية فخارية يف احلشوة   
). انظر الفصل اخلامس  ( جارية   كانـت إعادة بناء النظام    

لكن ألن مادة من القرنني احلادي عشر والعشر قبل امليالد          
مفقـودة أيًضا، فإنه لن يكون من املبالȠ به أن نفترض أن            
بناء النظام قد مت يف تاريخ ال يتجاوز القرن الثاين عشر قبل           

 .امليالد

4 /2 /2 (îÃìÛaòÐ 
 عن تفسريها للمصاطب اليت كشفتها      ِكنُينأعلنـت   

 : بالقول›Digging up Jerusalem‹اهبا تبوضوǳ كبري يف ك
يف املكان الǾي تتبع فيȼ املباين ذات املقياس السيǜ اƲدار 
الصخرǵُǕ ÛدǨǭ سلسلة من املصاǕ ÛǢȕمكن بناǒ بيوت        

وتبقɂ معرفة املدى الǾي    . من النوț األكثر Ƣدًنا ȝليȾا    
فيȼ املصاǢȕ جنوًباÛ بتقاȕع Ǖو ȝدم تقاȕع         استمرت

ǵتمال مسألة ơمÛƙ واال   ȕريق الوȍول األكثر اƳفاȑًا   
Û ألنȼ لوال ذلȬ فǚن ما يقارǡ من         ŒǕا استمرت هو  

نصف مساǵة املنطقة السطحية احملاȕة ȑمن اƪط         
)ȏدران كان   ) املفترƨست من ا Ǩ   ري مناسبȡ ةكون 

 شدǥ اƲدار السفǴ   الكامȰ بسبǢ   ي  للتطور احلȒر 
›Kenyon 1974: 95-6‹. 

التنمية احلضرية  (الفكـرة الرئيسة يف هذه الفقرة هي        
تصورت ِكنُين مدينة ). full urban development /الكاملة

حتيطها جدران املدينة القدمية من العصر الربونزي الوسيط،        
ومن أجل  . مدينة كبرية نوًعا ما، ذات بيوت واسعة مرحية       

ذا القسم من املدينة، يظهر أنه كان من        هلان للبناء   إجياد مك 
. مصاطب فوق كل السفح الشرقي للتلة      إنشاء   الضروري

 أهنا اكتشفت قسًما صغًريا فقط من هذا        ِكنُينافترضـت   

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لكـن فكـرهتا أن كل سفح التلة كان مغطى          . الـنظام 
وعندما نقب شيلوه يف هذا     . باملصاطب ثبت عدم صحتها   

فإنـه مل يعثر على أي  ) B, D, E(السـفح يف مـناطقه   
مصـاطب إطالقًـا، وال على أي أثر الستيطان من هذه           

لذلك اختلف تفسريه لنظام املصاطب كثًريا عن       . الفـترة 
) substructure (افترض أنه اإلنشاء القاعدي   : ِكنُينتفسري  

 .›Shilo 1984: 26‹ألساس بنيت عليه قلعة 
مل يكن   جيدة، ألن نظام املصاطب       شيلوه وجهة نظر 

يغطي بوضوǳ سوى منطقة حمدودة وليس السفح الشرقي        
 أن  وعالوة على ذلك، معظم املصاطب أصغر من      . بكامله

تـبىن علـيها بيوت، ما عدا املصطبة الثالثة، اليت وافرت           
وألن جدران  . متًرا مربًعا ) 250(مسـاحة تـبلȠ حنـو       

املصاطب امتدت إىل قمة التلة، فقد يكون هذا هو املكان          
لكن وجهات النظر   . أقيم فيه مبىن كبري يف األصل     الـذي   

عن وظيفة هذا املبىن تعتمد على التخمني بالكامل، ألنه مل          
ويستطيع املرء أن يفترض بالقدر نفسه      . يبق لنا أي أثر منه    

حتمال أهنا كانت حصًنا، أو معبًدا أو حىت مزرعة         المن ا 
أو رمبـا مل يكـن هناك أي مبىن إطالقًا، وأن           . كاملـة 

 .ملصاطب كانت مكاًنا مقدًسا يف اهلواء الطلق؟ا
لكـن ƣة بعض احلجج ترفض هذا االجتاه من التفكري          

. وتقـبل تفسًريا هلذا املبىن املفقود بأنه حتصني من نوع ما          
 اختاروا موقًعا دفاعًيا سهالً     ُبناتهأوالً هـناك حقـيقة أن       

 ألواين إىل ذلك، املوجود من ا     إضافة). انظر أدناه (ملبناهم  
 مبكان  الفخاريـة هو بوضوǳ من طبيعة مرتلية وال يوحي        

ومع أن إنشاء املصاطب على األرض الوسطى       . قـدس م
كـثرية التالل معروف منذ العصر الربونزي الوسيط وما         

، فإنه مل يُعثر على أي شǜء ›Finkelstein 1988: 309‹بعده 
 اليت وصلت إىل ارتفاع أكثر من       يشـبه مصاطب القدس   

 ).›Mazar 1990a‹لكن انظر ( عشرين متًرا

4 /2 /3 (ÉÓì½a 
 Ɲصوص من بىن نظام     تطرǳسـوف نعاž األسǞلة اليت      

حنتاج إىل  :أوالً). 3 /4(املصاطب؟ وألي أسباب؟، يف القسم      
. سبب بنائها: البحث عن جواب للسؤال األكثر إحلاًحا وهو

 حمقة يف زعمي أن التلة اجلنوبية الشرقية مل يكن          فـإذا كنتُ  
ا سكان يف القرن الثاين عشر قبل امليالد، أو كان السكن           فيه

            َƏفـيها كـان قليالً جًدا يف كل األحوال، فلماذا إذن مل ُت 

القلعـة أو أي مبىن أخر كبري على قمة التلة، حيث املكان            
 املصاطب، أًيا   من بنوا م  شوملاذا جت . مـتوفر بكـثرة للبناء؟    

تفسري .  مهما كان؟  كـانوا، عناء إقامة مثل هذا املبىن اهلائل       
ِكنـُين بأن مكان البناء كان ضرورًيا لتوسيع املدينة ال ميكن           

، وتفسري شيلوه بأهنا كانت إنشاءă قاعدًيا       )أعاله انظر(تأييده  
لبناء كبري حيتمل أن يكون صحيًحا، لكنه ال جييب عن هذا           

ولتقدمي هذا التفسري   . آخرحنن حباجة إىل تفسري     . السـؤال 
شف عن مسار صخر القاعدة على سفح       قمـت أوالً بالك   

الـتلة، حتـت نظـام املصاطب، مع عدم توافر كثري من            
ويف أثناء حفريات ِكنُين وشيلوه، مت الوصول إىل        . املعلومات

لقد نشر تشارلز َوَرن    . صـخر القاعدة يف قليل من األماكن      
 باخلطوط احمليطية للمنطقة، )contour map(خـريطة كفافية  

 كشفحلسن احلظ .  االحنرافات القليلةلكـن مل يلحظ فيها    
 منطقة كبرية من صخر القاعدة عند        بالفعل مكلستر ودنكن 

ثاًرا من احلت املائي، وعدة أنفاق      هبا آ  راقمـة الـتلة، وأظه    
 البيضوية واحلفر بشكل أقداǳ     ، مـثل األحواض   حمفـورة 
كان واضًحا من خمططهما أنه     . )بشكل إسفني (اديد  واألخ

مباشرة، اƳفض  ) A/1(قع فوق مربع ِكنُين     الوا) 5احلقل  (يف  
وقد . صخر القاعدة فجأة ثالثة أمتار من الشمال إىل اجلنوب    

فسـرا هـذه الظاهرة بأهنا واد صغري جيري من الشرق إىل            
) Zedek valley /وادي صدق(الغرب على قمة التلة ومسياها 

›Macalister and Duncan 1926: 15‹ .  وقـد سجال أيًضا أن
ـ     املعقل(اعدة تراجع عدة أمتار حنو الغرب فوق      صـخر الق

هـناك حقًا فراغ كبري أو  «): Jebusite bastion /اليبوسـي 
ممتلǜ بصخور كبرية غري منتظمة     .. انقطاع يف وجه الصخر   

 ).52 (»إىل القدر الذي استطعت فيه الرؤية إىل الداخل
 دمج مجيع املعلومات املتوافرة على هذا النحو        مقـدّ 

 انظر أيًضا  (لـية ملسـار صخر القاعدة       الصـورة التا  
 ):18 /4الشكل 
ȝلɂ قمة التلةÛ كان نتوȍ ǒخري حمفور كبري          )ا

)  ƖاملبJ (      ǡيسري من الشرق إىل الغر)  من Ûانظر
    Ǭالثال Ȱالفص Ûفȍالو ȰجǕ .(  جرف Ȱيشك

جزăǒا ) rockscarp(مكلستر الصخري املنحدر     
 Ɩمن املب)J) ( Ȱ4/ 3انظر الشك.( 

ǡ (  Ǵسف ɂلȝ       نوفȕ ǥدȝ ǥدȝخر القاȍ Ȱǎالتلة شك 
 .Ǖفقية تقريًبا

Û كانǨ النتوǒات   )J(إىل اƨنوǡ مباشرǥ من املبƖ       )ج
الصخرية قد ǵفرها Ǖخدود ȝ Ǩǵميق يسري من         

ǡالشرق إىل الغر. 

http://www.al-maktabeh.com
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عموًمـا تـنحدر الـتلة اجلنوبية الشرقية ببطء من          ) أ
. مرتفع املعبد يف أعلى نقطةويقع اجلـنوب إىل الشـمال     

 مت  .كان الوضع خمتلفًا  ) H/I-IV (ِكنُين مـربع    لكـن يف  
): Jملبىن  ا(الكشـف عـن نتوء صخري يرتفع عدة أمتار          

وكان . جـزء منها طبيعي وجزء منها من صنع اإلنسان        
املستوى كان  و. بىن امل انتوء مكلستر املنحدر جزءăا من هذ     

) 697,67(كما مت حفره، يراوǳ بني      ا املبىن،   األعـلى هلذ  
متًرا يف  ) 700,35(ح البحر يف اجلنوب إىل      مـتًرا فوق سط   

وإىل الشمال منه احندر الصخر الطبيعي على حنو        . الشمال
لكن صخر القاعدة يف جنوبه     متًرا،  ) 696,50(حـاد إىل    
كان نتوء  ) H(لذلك يف املنطقة    . متًرا) 693,40(احندر إىل   

صخري موجوًدا حيث إنه، يف حالته الطبيعية، ارتفع من         
كانت . أربعة أمتار على األقل فوق ما حييط به       ثالثـة إىل    

هـذه الظاهـرة تستخدم يف الدفاع عن املدينة يف العصر           
 .الربونزي الوسيط

ل صـخر القاعدة على السفح الشرقي عدة        شـكّ ) ب
) J (بىنكان مستوى قمة التلة جنوب امل     . نتوءات أفقية تقريًبا  

   Ƞحفرته الذي  برج الفترة الفارسية    كان  و. متًرا) 693(يـبل
كان مستوى  . ِكنُين، مبنًيا على الطرف الشرقي هلذه اهلضبة      

) 691 و 690(النـتوء الصخري حتت ذلك الربج يراوǳ بني         
 على  مؤسًسا) الربج املكايب (كان اجلانب الغريب من     . مـتًرا 

وعلى اهلضبة حتته، بنيت املصطبة الثالثة العائدة       . هذا النتوء 
وكان مستوى هذا النتوء    . إىل القرن الثاين عشر قبل امليالد     

ينحدر حنو اجلنوب إىل    ) A/III(يف املربع   ) م 682(الصخري  
وإىل الشمال من هذه اهلضبة، يف      ). A/I(يف املربع   ) م 687(

 حفرت. ، عثر على نتوء صخري عمودي     )A/XVIII(املربع  
 من دون   متًرا) 688,7 ( مبحاذاة هذا النتوء إىل عمق     ِكنـُين 

وإىل الشرق، أبعد من ذلك،     . دةالوصـول إىل صخر القاع    
كانت أسوار  . احندر السفح على شكل سلسلة من اهلضاب      

املديـنة مـن كـال العصرين الربونزي الوسيط والعصر          
 .احلديدي، مبنية على نتوءات صخرية أفقية

مع أن النتوءات الصخرية كانت تسري أفقية تقريًبا،        ) ج
ذلك  قد حفر فيها، ورمبا كان       افـإن أخـدود حت كبريً     

. ه يف عدة نقاط    كانت رؤيته ممكن   نتـيجة حلت املاء، الذي    
صخر القاعدة   خلف الربج املكايب، مال      التلة، وعـند قمة  

. الذي ذكره مكلستر  ) وادي صادق (حنو الغرب، مذكًرا ب   

 Franken‹كان هذا االحندار قد لوحظ قبالً ) I(يف اخلندق 

1987b:134-35‹ .      ات وقـد اكتشف احلت املائي من احلفري
 )2(الحظ مكلستر ذلك يف الكهف      . مجيعها اليت جرت هنا   

، كان احلت املائي    )I(ِكنُين  ويف خندق   ). 3انظر الفصل   (
بدقة يف أخدود    )I( ِكنُين خندقها املهم     حددتوقد  . قوًيا

عن  احلفر   ّتّميف هذا اخلندق    . احلـت هذا، من دون دراية     
ا من  ت وجرفت كثريً  تبعـض أخـاديد املاء الكبرية اليت حّ       

تشري أقنية املاء اليت    ). 6انظر الفصل   (مواد العصر احلديدي    
أنه كان من الضروري إجياد     ) 3(ُعثر عليها يف سور املدينة      

وسـيلة لتصـريف املاء يف العصر العصر الربونزي الوسيط          
 ).ب(الثاين 

وهكـذا فإن النتوءات الصخرية األفقية على سفح التلة         
نت تستخدم قاعدةً للتحصينات    اجلنوبية الشرقية، واليت كا   

الرئيسـة يف أثـناء تاريخ املدينة، كانت قد حفرهتا أخاديد     
واخلالصة . حـت عميقة من أعلى التلة نزوالً حنو األسفل        

صاطب احلتمية ملسح املعلومات املتوفرة هذا هي أن نظام امل        
وهكذا فإن املصاطب   . كـان يقع، بدقة، يف هذا األخدود      

قبل امليالد ميكن أن تفسر بأهنا حماولة       من القرن الثاين عشر     
 .رائعة مللǞه

وسـبب حاجة البنائني هلذه احلشوة يبقى أمًرا يستحق         
من والتفسري الوحيد الذي أستطيع أن أجده هو أن         . التفكري
التلة، مباشرة   كبًريا على قمة   يقـيموا مبىن   أرادوا أن بـنوه   
 وهذا النتوء   .øȝلɂ النøتوǒ الصخري    ) J (ملøبƖ وراǒ ا 

الصـخري كـان سابقًا يف العصر الربونزي الوسيط الثاين          
 وقد قام بناؤو القرن الثاين ،يستخدم خط دفاع مشايل )ب(

لكن خلف هذا النتوء    .  نفسه ختيارعشـر قـبل امليالد باال     
العميق كل املسافة نزوالً     الصـخري مباشـرة احندر احلت     

يف العصر الربونزي الوسيط مل يكن هذا ذا        . عـلى السفح  
ت املدينة كان من املمكن بناؤها      وائج عظـيمة، ألن بي    نـت 

على مسافة من ذلك إىل اجلنوب، لكن يف القرن الثاين عشر           
 املستقرة تتألف من مبىن واحد كبري فقط،        تقبل امليالد كان  

 أن يكون موقعه ƛانب النتوء الصخري، وإال        جيبكـان   
 قمة  ويبلȠ اتساع . تنتفيفـإن الوظيفة الدفاعية هلذا النتوء       

عند هذه النقطة، أخذ منها أخدود احلت        مخسون متًرا    التلة
 ملء احلفرة    الواجب لذلك كان من  . مخسـة وثالثون متًرا   

خلف النتوء الصخري، ومن أجل ذلك جيب ملء األخدود         

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وهبذه الطريقة فقط ميكن إجياد     . نـزوالً على السفح أيًضا    
 .مكان كاف للبناء على قمة التلة

قدر الكبري من اجلهد يف إجياد      وبسـبب بـذل هذا ال     
، ميكننا أن نفرض أن هذا املبىن       )J (بىناملكـان ƛانب امل   

. ، حصًنا من نوع ما    )أو هجومية (كـان ذا طبيعة دفاعية      
قد أدت وظيفة قاعدة    ) 3(ومن املمكن أن تكون املصطبة      

) نبع جيحون (املبىن، و الطريق إىل   أمامـية تتم فيها مراقبة      
يف العصر الربونزي   أنشǜ   ذيال)  َوَرن نفـق (ومدخـل   

 ).ب(الوسيط الثاين 

4 /3 (@Šdn½a@ðŒãëÛa@Š–ÈÛa@¿@†ÔÛa 
Þëþa@ð†í†§a@Š–ÈÛaë@@@@@@@@@@@@@@ 

4 /3 /1 (Šdn½a@ðŒãëÛa@Š–ÈÛa 
ليست البقايا من العصر الربونزي املتأخر وفرية، وهي        

ـ ت  ناوقد ذكر . مل على حنو رئيس بعض مواقع املدافن      ش
، الذي حيوي   )جبل الزيتون (على  ) يبوسمدفن  ( سـابقًا 

. ›Saller 1964‹تقريًبا )  ق م1300–1600(مواد من األعوام 
 من  الشقنيينـتمي هذا القرب ذو احلجرتني إىل النوع ذي          

هذا ). أجنبية(والذي يعده غونن قبوًرا     ) bilobate(القبور  
 Gonen‹النوع من القبور رمبا جلبه مهاجرون من قربص 

 أكثر من  ه مل يكن    لكـن من املهم أن نذكر أن      . ›1992:26
مـن األواين الفخاريـة اليت ُعثر عليها يف القرب من           ) 2%(

  Ƒيف  )1933(يف عام    بعد ذلك اكتشف قرب   . أصـل أجن ،
اجلزء الشمايل الغريب من يف ) Nahlat Ahim /حنلـة أهيم (

املدينة كان مملوءăا بأوان فخارية من القرن الرابع عشر قبل          
ويف . ›Amiran 1961‹امليالد، ومعظمها جلبت من قربص 

مع بعض  ) مسكن أو قرب  (جنوب املدينة عور على حفرة      
 اءخنفس( إضافة إىل ُجعل     تهااألواين الفخاريـة على أرضي    

يعـود تارخيهـا إىل النصف الثاين من العصر         ) سـوداء 
، مت )عمق رفامي(ويف . ›Baramki 1936‹الربونزي املتأخر 

 من العصر الربونزي    الستيطانن وجود دليل    اإلعـالن ع  
 .›ESI 9, 1989/90: 148-50‹املتأخر 

، مشال )Ecole Biblique /اإليكول ببليك(أرض وعلى 
، اكتشفت أخًريا بعض    )بوابة دمشق، باب العامود، ز م     (

أجزاء من بالطات   ): LBA(بقايا العصر الربونزي املتأخر     
ة اهلريوغليفية،  باللغ) أوزيريس(ذات نقـوش عليها اسم      

وطاولـة قـرابني حجرية ووعائني من املرمر، وقطعة من          
متثال لشخص جالس وتاج عمود لزهرة اللوتس، ومجيعها        

وقد فسر املنقبون هذه األشياء بأهنا      . سـلوب املصري  األب
يف هناية  (بقايـا معـبد مصري من الساللة التاسعة عشر          

بد يقع  كان هذا املع  . )القـرن الثالـث عشر قبل امليالد      
‹الشمايل فوق احلافة اجلبلية     –مبحاذاة الطريق اهلام اجلنويب   

Barakay 1990, 1996‹. 
رة يف القدس احلالية    والدالالت على وجود مدينة مسوّ    

وحىت قطع . أو قرهبا من العصر الربونزي املتأخر غائبة متاًما      
األواين الفخارية من هذه الفترة نادًرا ما ُعثر عليها يف أثناء           

فـريات الكـثرية اليت جرت على مدى األربعني عاًما          احل
ومنذ بداية القرن املاضي، مت الكشف عن أربع        . األخـرية 

خـنادق كبرية يف سفح التلة اجلنوبية الشرقية وهو املوقع          
 :ة، بسبب نبع جيحون، وهيّرقَاحملتمل الوحيد ملسَت

1 (        Ȱوند فايƹر Ȼفرǵ يǾندق الكبري الƪا›Weill, 

Reimond 1920, 1947‹ . 
2 (       Ÿالغر Ǵخندق كراوفوت يف السف›Crowfoot 

and Fitzgerald‹. 
 ).A(خندق كĈنُين  ) 3
4 (  ȼيف منطقتي Ȼشيلو Ȼفرǵ يǾندق الƪا)D, E.( 

 صخر القاعدة، ومل    حىتمت حفـر مجيع هذه اخلنادق       
 العصر الربونزي املتأخر   يظهـر عـلى أي منها مبان من       

وحفرت عدة  . من تلك الفترة  ) وبالنادر أي أوان فخارية   (
وهذه أيًضا  خـنادق عمـيقة يف املدينة القدمية وحوهلا،         

‹ يف موريستان    )C(ِكنُين  موقع  : قدمـت نـتائج سلبية    
Muristan, 1974‹  ومـا أظهره أفيغاد يف احلي اليهودي ›

Avigad 1983‹   وأعمـال يـوت لوكس ،)Yut Lux(  يف
 Erloscher Kirche in /كريشـه يف موريستان  رلشـر يإ(

Muristan (›Vriezen 1995‹، وحفريات بنجامني وإيالت 
). أوفل( تلة على› Benjamin & Elat Mezar 1989‹: ِمزار

وال ميكـن وضع اللوم على احلت ألنه مل يستطع أن يقدم       
 ,contra Nacaman 1996‹دليالً من العصر الربونزي املتأخر 

ا األواين  ، ولـيس املفقود هو املباين فقط، بل أيضً        ›1997
الفخاريـة واللقى الصغرية األخرى، لكن املباين واألواين        

ويف . الفخاريـة من العصر الربونزي الوسيط قد صمدت       
رأيي، هذا أكثر من دليل كاف للتقرير بأنه مل تكن هناك           

 .مدينة يف القدس يف العصر الربونزي املتأخر

http://www.al-maktabeh.com
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 ومل) مرتفعات يهوذا (ات نادرة جًدا يف     ّرقَكانت املستَ 
)  ق م13/ 14(يُعـثر على إال على بقايا مستقرة من القرن        

) Khirbet Rabud /خربة رّبود(إىل اجلنوب من القدس عند 
›Kochabi 1974‹  من هذا عما يكفي ، ومل يـتم الكشف

وجيب . رةاملوقـع لـتحديد حجمها أو إذا كانت مسوّ        
تعديـل استنتاج فنكلشتاين القائل إنه يف املرتفعات حنن         

قعني مؤكدين فقط من الفترة الربونزية املتأخرة       مونعرف  
 جيب .›Finkelstein 1988:52-53‹ القدس وخربة ربŊود :مها

     Ŋود (حذف القدس، وجيب عدŊغري مؤكدة، ويف   ) خربة رب
، مل يُعثر على مواقع )يت إيلب(املـنطقة مشال القدس حىت     

 .من العصر الربونزي املتأخر، سوى بعض أراضي املدافن
 نفسها   بيت إيل  كانت) م ق   13-14(أثناء القرنني   ويف  

وحبسب . حسنة البناء ) بيوت نبالء (مسـتقرة كبرية ذات     
أعيد استعمال حتصينات العصر الربونزي     ) Kelso(ِكلسـو   

 .›Kelso 1968‹يف هذه الفترة ) MB II(الوسيط الثاين 
وهكـذا مل يُعثر على أي مستقرات دائمة من النصف          

بني )  يهوذا تالل(لربونزي املتأخر يف    الـثاين من العصر ا    
يف الشمال، إال   ) بيت إيل (يف اجلنوب و  ) خـربة ربŊـود   (

كانـت املدن األكرب تقع يف      . بعـض مواقـع املدافـن     
) The Shefelah /منطقة الساحل(رب غاملنخفضـات إىل ال 

وقد تدل مواقع املدافن    . الشمالية" الـتالل السمارية  "يف  
 وجيب أال يكون أمًرا     .بدو) شبه(عـلى وجـود سكان      

 .مدهًشا عدم وجود مستقرة كبرية مسوŉرة يف القدس

4 /3 /2 (òã‰bàÈÛa@Ýöb‰ 
إذا كـان االسـتنتاج املستند على دليل علم اآلثار بأن           
القـدس مل تكن مدينة كبرية مسوŉرة يف النصف الثاين من           

كيف نفسر وجود رسائل    ف،   مسوغًا العصر الربونزي املتأخر  
يف . إذًا؟ )رسائل العمارنة (يف  > ءوروساليم <كتـبها أمري  

ال > ءوروساليم<: األول بسيط . رأيـي هناك احتماالن   
فالرسائل تصدر من مدينة    ). أورشليم( القدس   تعـّد نفسها  

ميكن العثور   ،>ءوروساليم<أخـرى كانت تدعى وقتها      
. علـيها يف اجلزء اجلنويب من األرض الوسطى كثرية التالل         

> ءوروساليم<ل) وأعداء ألداء (جريان  ولقد مت ذكر عدة     
ملك :  مثل›Moran 1992‹والترمجات مجيعها مأخوذة من (

سوارداتا <و) جازر التوراتية (> ملكيلو غزرو <غـزرو   

 وتعني مصادر توراتية موقع     . التوراتية ]قيله[رمبا  (> قيلـتو 
، وبعيًدا عن   ]أورشليم[غري بعيد عن القدس     ) جازر( و ]قيله[

ورمبا سعري  ) (Seru(أرض سـريو    تقـع   > أورشـليم <
وهي مدينة يف جبال الكرمل     > جنيت كرمل <و) التوراتية

-عبدي<اهتم  ) 290(ويف رسائل تل العمارنة     . أو ƛانـبها  
 و ربوتاستوليا على   ملكـيلو وسـوارداتا بأهنما      > حيـبا 

)rubutu (          بيت <وهـو عمـل انضـمت إليه دينة امسها
 إىل ءوروساليم، إىل    تنتمي) مدينة امللك (باالسم  > نينورتا

كـان األعداء، أعداء    > قيلـتو <جانـب الـرجال يف      
لبيو <: اآلخـرون وملدة طويلة هم    > هيـبا -عـبدي <

وهذا يعين أنه مع أن     .  وأبناؤه )شكيم التوراتية  (>سـكمو 
بدقة ال ميكن أن يتقرر على      > ءوروساليم<حتديـد موقع    

نه من املؤكد أهنا كانت تقع يف األراضي        إحنـو مؤكـد، ف    
لوسـطى كـثرية الـتالل غري بعيد جًدا عن قيله، جازر            ا

 .وشكيم، والذهاب إىل أبعد ذلك مستحيل
االحـتمال الـثاين هو أن منشأ الرسائل هو القدس          

. مل تكن مدينة مسوŉرة   > ءوروساليم<، وأن   ]أورشليم[
وعـلى العكس من ذلك، علينا أن نفهمها كعزبة خاصة،      

عبدي <ؤية يكون    هبذه الر  .ةيأراضي خاضعة لسلطة ملك   
هو املدير يف العزبة، يعيȈ يف بيت حمصن يف مكان          > حيبا

يبدو أن فقرات معينة يف رسائل      ). نبع جيحون (ما قرب   
 أي ذكر  اكومل يكن هن  . العمارنـة تؤيـد هـذه الفكرة      

عـلى أهنا مدينة، ذات أسوار قوية       > ءوروسـاليم <ل
 يف  »أرض ءوروساليم «هيبا من أن    -يتذمر عبدي . وأبراج

لكنه يذكر . طر، لكنه مل يذكر مرة واحدة املدينة نفسها       خ
 .›EA 287‹» كمرتله القوي هتامجه قوات املل«أن 

 هيبا خمتلف قليالً عن وضع    -يـبدو أن وضـع عبدي     
 يتذمر بوضوǳ من أنه ليس      ففي رسالتني : اآلخريناألمراء  

 Ea‹الرسالة » جندًيا من جنود امللك«كًما، بل اأمًريا وال ح

نه جندي، إ يقول ثانية ›EA 288‹ويف الرسـالة  . ›288 ,285
ويصرǳ مراًرا  .  بذلـك يكون دوًما خملصاً للفرعون      إنـه و

  حصل على مرتلته من امللك ليس من عائلته          أنه وتكـراًرا 
›EA 285, 287‹ ال والدي وال «: ، لكـنه يذكر مرتل والده

والدź مها اللذان وضعاين يف هذا املوقع، لكن ذراع امللك          
 ›EA 288‹ويف الرسالة . ». .  يبويـة جلبتين إىل بيت أ الق

هيبا السماǳ له بالذهاب إىل مصر مع أخيه  -يطلب عبدي
كـي ميوت هناك إذا مل يرسل الفرعون أي قوات حلماية           

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أراضـيه، وهـو طلـب ال يـدل عـلى أي تضامن مع              
 .والسكان احمللني> ءوروساليم<

 على حنو   يف رأيي، ميكن هلذه اخلصائص مجيعها أن تشري       
هيبا ليس أمًريا حملًيا بقدر ما هو موظف        -جيد إىل أن عبدي   

فهو ال يعيȈ يف    . فرعونعود ل مصـري يدير عزبة ملكية ت     
 وبالطبع الدالئل مجيعها    .مديـنة كبرية بل يف حصن صغري      

لكن ليس يف الرسائل أي     .  يف أفضل حال   »غـري مباشرة  «
ابعة يناقض فكرة كوهنا منطقة ت    > ءوروساليم<شيء من   
لقـد كـان ملصر مناطق خاضعة هلا يف وادي          . لسـيادهتا 

، لن يكون هلذه ›Na'aman, 1988‹يزرعـيل تنتج احلبوب  
فاألرض مل تكن   . املـناطق حول القدس أي مهمة زراعية      

صـاحلة للحـبوب، والرسـائل مل تذكر اإلنتاج الزراعي          
، »العبيد«كان اإلنتاج الوحيد املذكور هو      . كجزية للملك 

 سجناء وƣانية ƥّالني    ]. . [ «) 287(ت الرسالة   وقد ذكر 
عشر عبيد، وواحد   ) 288( ويف الرسالة    »العـربات املتنقلة  

 .»وعشرين فتاة وƣانني سجيًنا
كانت > ءوروساليم<تعطي هذه الرسائل انطباًعا بأن      

مـنطقة هامشـية، حيث وضع الفرعون قائًدا عسـكرًيا         
امة حلامية مصرية،   حلمايـة الطريق إىل بيسان، Ż مدينة ه       

 مل تكن ءوروساليم مدينة     .إضافة لكوهنا الطريق إىل موآب    
 .رة، بل حصًنا صغًريا، وهي مركز إقامة احلاكم       كبرية مسوّ 

بيت <كانـت بعض املستقرات تقع يف مكان قريب، مثل          
هيبا قائًدا عسكرًيا،   -كان عبدي . >ربوطو<و> نيـنورتا 

 ورمبا كان القرب    رمبـا كـان والده يتوىل املنصب من قبله،        
"Ƒعلى جبل الزيتون على صلة بعائلتهلشقني ا ذو"األجن . 

عزبة «فكرة  ) Gitlin(ويف مقالـة حديـثة قدم ِغتلني        
 رمبا  .»حصن أو مسكن خاص مسيك اجلدران     : لـبارون 

كانت هذه العزبة الشكل األكثر شيوًعا للمستقرة يف أثناء         
. ملدينة املسّورة العصر الربونزي املتأخر إىل جانب القرية وا      

Gitlin, 1992‹وإرحيا وعقرون يف أفيق ا ِغتلني وجدهوقد 

ي مزيًدا من  قإن شرًحا مفصالً هلذه الفرضية املثرية قد يل       . ›
 .الضوء على وضع القدس يف العصر الربونزي املتأخر

4 /3 /3 (Þëþa@ð†í†§a@Š–ÈÛa 
ءوروساليم ليس من املعروف كم من الزمن بقيت عزبة         

ويف أثناء االنتقال من العصر     . ة يف أيدي املصريني   امللكـي 

هناية القرن  (الـربونزي املتأخر إىل العصر احلديدي األول        
ميكن ) الـثاث عشر وبداية القرن الثاين عشر قبل امليالد        

رؤيـة ظاهرة جديدة يف األراضي الوسطى كثرية التالل،         
يف هذه الفترة   . ووادي األردن واجلـبال الواقعة إىل شرقه      

ظهـر كثري من املستقرات الصغرية الزراعية يف مناطق مل          
ويظهر . يكـن االستقرار فيها مت يف السابق على حنو دائم         

أن املعلومات اجلديدة تشري إىل أنه إما أن البدو احملليني قد           
وتعهدوا األرضي بالعناية، كما     اسـتقروا يف قرى دائمة    

 ثاين كـان قد حدث يف بداية العصر الربونزي الوسيط ال         
›Finkelstein 1988:345-51‹ أو أن من كانوا يعيشون حياة ،

املزارعني القادمني من الشرق كانوا مسؤولني عن       ي و الرع
 ولكن على عكس .›Van Der Steen 1997‹ هـذه العملية 

فـترة العصر الربونزي الوسيط الثاين، املدن غائبة متاًما يف          
دس مل يتم   جنوب الق  "تالل يهوذا "يف  . نظـام املستقرات  

إحصـاء إال عشـرين قرية، مقابل حنو مǞتني يف األراضي      
القدر األقل من   رمبا يكون   لكن  . الشـمالية كثرية التالل   

يف القدس بنيت   .  عن هذا الفرق   املسـح املكثف مسؤوالً   
نبع "الشرقية فوق   –مسـتقرة جديـدة على التلة اجلنوبية      

ظام ، يف هذه الفترة، إذا كان باإلمكان تسمية ن        "جيحون
الدالئل على وظيفة   ومع ندرة   . )ةّرقٌاملسَت(املصـاطب ب  

ب، فإن مقدار   ط يكون أقيم يف أعلى املصا     قدالبناء الذي   
 إىل أنه   يشريانالطاقـة الـيت بذلت إلنشائه وموقعه رمبا         

 وكما أعلم،   .)4/2انظر الفصل   ( حتصـني مـن نوع ما     
أورشـليم هي املوقع الوحيد يف تلك الفترة يف األراضي          

 معبًدا يف اهلواء    كثرية التالل اليت مل تكن قرية وال       وسطىال
حتت نظام املصاطب، مت اكتشاف مبىن      . الطلق، بل حصًنا  

موصوف (عـلى صخر القاعدة يعود إىل هذه الفترة أيًضا          
ومل يتم استخراج ما يكفي لتحديد وظيفته لكنه        ). أعاله

 وقد ُعثر على  . التلةداللـة على طور استيطان أسبق على        
كان على هذه   ). I(بعـض األرضيات األقدم يف اخلندق       

واإلجابة عن  . املباين أن متهد الطريق لبناء نظام املصاطب      
أي سـؤال حول هوية من بنوا املصاطب؟ وملاذا بنوها؟،          

لكن يف حلظة ما، احتلت     . تبقى من أعمال التخمني فقط    
 جمموعـة من الناس املنطقة القريبة من نبع جيحون، ومل         

ومل يقترب املزارعون   ‘ حصًنا’ قرية بل    تبينقصد أن   تكن ت 
 .من احلصن
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ل أن تكون هي    موميكن ذكر عدة جمموعات من احملت     
 املزارعني احملليني، وهو  ونقد يكون : أوالً .بانية هذا احلصن  

 وقد تكون احلجة الوحيدة املؤيدة      .احلـل األقل احتماالً   
 اليت )material culture (هلذه اŎموعة هي احلضارة املادية

وهي ،  )معظمها األواين الفخارية  (ُعثر عليها يف املصاطب     
الـيت يصـعب متييزها من تلك اليت ُعثر عليها يف القرى            

ولكن مل تعرض أي قرية تقنية البناء اليت        . املعاصـرة هلـا   
 ) رمبا(القدس، ما عدا جيلوه      اسـتخدمت يف مصـاطب    

›Mazar 1990‹.موعة األخرى املŎيف . صريني وقد تكون ا
الواقـع أن مصر حاولت يف هناية القرن الثالث عشر قبل           

وبنت احلصون   تشـدد قبضتها على فلسطني    أن  املـيالد   
 )يةدأفيق وتل السي  (وأماكن السكن   ) بيسـان وتل مور   (

، ومن اجلهة ›Weinstein 1981:18‹مبحـاذاة الطرق اهلامة  
بناء  الفخاريـة وال ƴوذج   ألواين  األخـرى ال تظهـر ا     

القدس أي تأثري مصري، مقارنة باحلصون       صـاطب يف  امل
 .وأماكن اإلقامة األخرى

ن املرتزقة املتمردين أو التائهني،     أواالحتمال األخري هو    
 أصوهلم، بنوا املصاطب يف منطقة نفوذهم على        تمهما كان 

قد يشرǳ هذا   .  الضرائب وغزو املنطقة   جلمعموقع مناسب   
 . القدسالعثور على القرى قرب السبب يف عدم

يف رأيـي يكون الوضع األكثر احتماالً هو أن مصر          
أقامت احلصن لتحرس الطرق العسكرية والتجارية اهلامة        

 ويتأكد اهتمام املصريني هبذه املنطقة    . ىل بيسـان وموآب   إ
معبد  ومن) رسـائل العمارنة   (يفلفـترات األسـبق     يف ا 

 كانرمبا  . من القرن الثالث عشر قبل امليالد      مصري الحق 
 احلصن، واستمروا يف اإلقامة     واقد بن ) اليبوسيون؟(ملرتزقة  ا

ويبقى السؤال املثري   . هناك بعد أن انتهت هيمنة املصريني     
 والحقاَ. أين تعلموا مهارهتم يف بناء املصاطب      مـن    هـو 

ميكـن أن تكون قرية صغرية اتصلت باحلصن، ألنه ُعثر          
ر القرن احلادي عش  (على بعض آثار االستيطان من القرى       

 Shiloh‹على القسم اجلنويب من السفح ) قـبل املـيالد  

1984:26-27‹. 
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5( ïãbrÛa@ð†í†§a@Š–ÈÛaZ@åß 
@ÉbnÛa@µg@Š‘bÈÛa@æŠÔÛaIâ@ÖH 

ُعثر على بعض   )  م 1967-1961(يف حفـريات األعوام     
من العصر الثانية املـباين اليت ميكن تأرخيها إىل بداية الفترة        

على قمة التلة اجلنوبية    ) A/XXIII(ففي املربع   . احلديـدي 
فح، اكتشفت  نزوالً على الس  ) I(الشـرقية، ويف اخلندق     

. ِكنُين أجزاء من مبين يشبه الدرج بين على صخور كبرية         
وبسـبب األواين الفخاريـة اليت وجدت بني حجارته،         
أرجعـت ِكنـُين هذا املبىن إىل القرن العاشر قبل امليالد،           

الذي " يبوسي"لكـنها مل تـربطه بالسور الواقي املدعو         
).  م 1925-1923(اكتشفه مكلستر يف حفرياته يف األعوام       

حبسـب ِكنُين، اليت أعادت حفر هذا السور جزئًيا، جيب          
 .›1962:79‹نسبة تاريخ هذا املبىن األخري إىل الفترة اهللنستية         

املبىن احلجري (ومل يصـبح من املمكن ربط خمتلف أجزاء       
شيلوه كشفه ، الذي )stepped stone structure /املـدرج 

ي الصحيح،  وِكنـُين ومكلستر، ووضعها يف إطارها الطبق      
الشكل (حـىت بعد احلفريات الالحقة اليت أجراها شيلوه         

وإضـافة إىل هذا املبىن املدرج، عثرت ِكنُين على         ). 5,1
جـزء مـن جدار معقل على قمة التلة، رمبا ميثل امتداًدا            

 .للمدينة إىل الشمال

يف هـذا الفصل ستقدم اللقى من حفريات ِكنُين يف          
ا للمبىن احلجري املدرج    ، Ż وصفًا وتفسريً   )1/ 5(القسـم   

، وبعد ذلك نقدم مسًحا قصًريا لتطور       )2/ 5(يف القسـم    
 ).3/ 5(املدينة يف هذه الفترة يف القسم 

5 /1 (åŽîäč×@pbíŠÐy@åß@ĆóÔÛ 
من أجل حتديد األطوار انظر     (سوف نقدم اللقى التالية     

 ).1الفصل 
 )A/XXIII(بقايا املبƖ احلǲري املدرج يف املربع        ) ا

 ).T3bالطور  (Iواƪندق ) B5طور ال(
ǡ(  يف املربع Ȱمن جدار املعق ǒجز)H/I.( 
 ,T3aالطور   (ȕIبقات استيطانية Ǖخرى يف اƪندق       )ج

3c ( املباين يف املربع ǒجزاǕ Ȑوبع)A/XVIII.( 

5 /1 /1 (@x‰†½a@ðŠv§a@óäj½a 
@ÉiŠ½a@¿@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)A/XXIII( 

شاف مبىن كبري مدرج مؤلف من      يف هذا املربع مت اكت    
حجارة ضخمة حتت البيوت اليت يعود تارخيها إىل القرنني         
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من ). 5.2 ,5.3األشكال (السـابع والسـادس قبل امليالد   
احملتمل أنه بين على صخر القاعدة، الذي مل يتم الوصول          

مت إزالة إحدى عشرة    ) A/682.2a(يف الطبقة   . إلـيه هـنا   
، لكن مل تتم رؤية صخر      طـبقة مـن احلجارة ƛهد كبري      

) 5.1(يبني الشكل   . القاعدة ومل يبق أي خمطط هلذا املبىن      
ومل يُعثر على   . ترمـيًما يسـتند إىل رسم وصور للمقطع       

األواين الفخارية إال نادًرا بني احلجارة، لقد مت تأريخ هذا          
 .املبىن بارتباطه بأجزاء أخرى من املبىن

5 /1 /2 (a@¿@x‰†½a@ðŠv§a@óäj½a@Ö†ä¨)I( 
، مت اكتشاف   )I(يف اخلندق   ) A/IV–IX(يف املربعات   

مصـطبتني ضـخمتني، وكلتاها بنيتا يف أعلى املصاطب         

األقـدم من القرن الثاين عشر قبل امليالد اليت ناقشناها يف           
 . (4.7 ,4.15 ,5.5 ,5.6انظر األشكال (الفصل السابق 

 ما يتعلق بطبقات الصخور، بنيت املصطبة السفلى أوالً       
وكانـت تـتكون من صخور هائلة أسست على صخر          

وقد أظهر جانبها الشرقي مبىن مشاهًبا للدرج بين        . القاعدة
، )تربة رمادية مع بعض احلجارة    ) (A/110.1b(على الطبقة   

كان الصف األعلى   ). 86،  85،  84(غطت اجلدران األقدم    
 على ارتفاع  ) A/110.4a(مـن احلجارة من هذه املصطبة       

ـ ) 675,5( وكانت هذه  . تًرا فوق مستوى سطح البحر    م
احلجـارة مغطاة بطبقة رمادية؛ من الصعب حتديد ما إذا          

 .كانت هذه الطبقة متثل القمة األصلية للمصطبة

 
 Ȱ1 /5(الشك :( ȼنȝ ي كشفǾري املدرج الǲاحل Ɩمن املب ǒكلستر مجز)M (و ƙكن)K ( Ȼوشيلو)S ( دارƨا)ا)92-91 ȻǾهو سور املدينة هل ǥلفتر. 
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متًرا ) 4,5(وعـلى العموم، كان ارتفاع هذه املصطبة        
، )81(متًرا إىل شرق اجلدار     ) 6,5(وكانت متتد إىل أكثر من      

الـذي هو جدار مصطبة القرن الثاين عشر قبل امليالد إىل           
). 4.15 والشكل   4انظر الفصل   ) (5(الغـرب من املصطبة     

عند القمة  . ) م 5,5(أكثر من   )  جنوًبا –مشاالً  (كان عرضها   

كانـت متـتد مـن الشمال إىل القسم اجلنويب، لكن حنو            
األسـفل عثر على خندق صغري بني القسم اجلنويب وهذه          

وملا مل يكن هناك أي رسم      ). 5.5انظر الشكل   (املصـطبة   
هنا " فتحة"هلـذا اجلزء من القسم، فقد بقي سبب وجود          

 .غري واضح

 
 Ȱ(املربع ) 2/ 5(الشكA/XXIII (Ʋ ȼǲخمةمتȑ ري املدرج مكون من جالميدǲاحل Ɩمن املب ǒجز Ûنوبية الغربيةƨة اȾƨو ا. 
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 Ȱ3/ 5(الشك :(من املربع Ÿنوƨاملقطع ا) A/XXIII( 
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 Ȱ(املربع ) 4/ 5(الشكA/XXIII ( ƙالقرن Ƅ ري املدرجǲاحل Ɩجالميد املب ɂلȝ الشخص يقف Ûǡنوƨو اƲ ȼǲمت)(ع املرب)  م9/ 10A/I ( غر يفȍاأل ǥارǲاحل ƙيف املقدمة يب

 .ق م 12مصطبة القرن 
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بنيـت املصطبة العليا فوق السفلى وكانت تتألف من         
امتدت ) 4.15 ,5.5الشكالن (مخـس طبقات من احلجارة  

هـذه املصطبة من الشمال تقريًبا إىل القسم اجلنويب، حيث          
بة كـان هـناك أيًضا خندق صغري بقي مفتوًحا بني املصط          

) م5(كانت باتساع   ). 5.5الشكل  (والكتلة اخلشبية اجلنوبية    
)  م 1,5(مـن الشرق إىل الغرب، وهذا يعين أن هامًشا من           
كانت . مـن املصـطبة السفلى بقي من املمكن مشاهدته        

وعند اجلانب اجلنويب،   ).  م 677(قمـته عند ارتفاع حوايل      
ن ينتصب إىل ارتفاع أعلى م    ) 87(كانت ترتبط ƛدار قوي     

ُعثر على أوان فخارية بني املسار األعلى       . بقـية املصـطبة   
حلجـارة هذه املصطبة اليت يعود تارخيها إىل ما بني القرنني           

) 90،  89،  88(السـابع والثامن للميالد، وكذلك اجلدران       
 ).6انظر الفصل (

 
 Ȱ5/ 5(الشك :( ططƯفريات اǵ ندقƪ)I( 

تد عند  شكلت هذه املصاطب الضخمة نوًعا من برج مم       
قـاعدة املوقـع احملصـن املدرج، يف مكان أعلى املنحدر           

الشكل (ويف الربج شوهدت فتحة صغرية      ). 5.1الشـكل   (
، بقيت وظيفتها جمهولة، ولكنها قد تكون ذات عالقة         )5.7

وقد اكتشف شيلوه فتحات    ). 6انظر الفصل   (بـتفريȠ املاء    
. رمشـاهبة يف املبىن احلجري املدرج يف مكان أعلى املنحد         

وعـند قـاعدة املصطبة السفلى مل يُعثر على أي طبقات           
وانتصب هنا مبىن كبري يف القرن السابع قبل        . معاصـرة هلا  

، حفرت عن طريقه كل الطبقات السابقة       )VIاملبىن  (امليالد  
 وإىل الشرق من هذا املبىن، يف املربعني       ). 6انظـر الفصل    (
)A/X-XI (     ضع لكن الو . مت حفـر بعض املصاطب األصغر

هـنا كان معقًدا ووثائقه غري واضحة حيث مل ميكن حتديد           
من املمكن أن هذه املصاطب تنتمي      . عددهـا وال وظيفتها   

إىل القـرن العاشر قبل امليالد وأهنا جزء من نظام املصاطب           
 ).5.1انظر الشكل (احلجري املدرج 

 
 Ȱ6/ 5(الشك ( من ƙخمتȒال ƙاملنحوتة يف املصطبت ǥارǲندق ااحلƪ)I( ƙتȾǲاملت Û

) Ʋ)7و اȾƨة اƨنوبية الغربية والشخص العلوي يقف ȝلǕ ɂرȑية ǵوȏ من القرن 
 .ق م
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 Ȱ7/ 5(الشك (خم يف اȒالربج ال ǥدȝندق فتحة يف قاƪ)I( Ɩجدران املب ǥمام الربج باإلمكان مشاهدǕ Ûة الشمالية الغربيةȾƨو اƲ ةȾǲمت Û)VI.( 

 
5 /1 /3 (a@¿@ÝÔÈ½a@‰a†u@ÉiŠ½IH/IH 

يف هذا املربع مت اكتشاف جزء من جدار، أُسس على          
وصفت ِكنُين هذا اجلدار بأنه جدار      . صـخر القـاعدة   

مع أن الصورة اليت نشرهتا     ). 5.8،  5.1: الشكالن(معقل  
 يصعب تفسريها، ›Kenyon K.M. 1974: pl. 37‹ِكنـُين  

فإن رسم املقطع الذي مت يف امليدان يظهر أهنا كانت على           
) 91( اجلدار   /كان اجلدار الكامل يتألف من احلائط     . حق

بعرض مشابه، ولكن  ) 92(وهـو بعرض مترين، واحلائط      
وبني احلائطني  . مل يـبق منه إال صف واحد من احلجارة        

وله )  م 1,30(كـان هناك فراغ مكشوف عرضه حوايل        
وعلى هذه األرضية   ). H/9.4(أرضـية مكسـوة باجلص      

. أوان فخارية من  ثر على أي قطع     ويف احلشوة حتتها مل يعُ    
فوق هذه  ) H/9.1-3(ُعـثر على بعض القطع يف احلشوة        

األرضية، وكلها تعود إىل ما بني القرنني العاشر والتاسع         
 .قبل امليالد

 ، بين اجلدار   )II(ويف طور الحق من العصر احلديدي       
يف هـذا املكـان املكشوف، رمبا من أجل إحداث          ) 93(

حمفوًرا ƛانب حفرة   ) 91(دار  كان اجل . جـدار صـلب   
 .وقد يكون اجلدار أيًضا من أصل بيزنطي. بيزنطية

ومن احملتمل أن يكون جدار املعقل، وعرضه أكثر من         
مخسـة أمتار، قد شكّل جزءăا من سور مدينة يؤدي إىل           

كان ميثل امتداًدا   . الشـمال مـن املبىن احلجري املدرج      
 مع القصر احملتمل    للمديـنة يف ذلك االجتاه، ويربط املدينة      

وال . وجممـع املعبد املعروف من النصوص التوراتية فقط       
. نعـرف شـيء عن املنطقة داخل أسوار املدينة اجلديدة         

فوق التلة تدل على أن     ) H/I-IV(واحلفريات يف املربعات    
من فترة  ) Jاملبىن  (أنقاض  : هذه املنطقة تعرضت حلت كبري    

مغطاة ) MB IIB(العصـر الـربونزي الوسيط الثاين ب   
ويف اجلزء الشمايل من    . مباشـرة ببقايا استيطانية بيزنطية    

الـتلة، صـمد املزيد من البقايا، لكن احلفريات هناك مل           
تكشـف عـن أي مبان من القرن العاشر قبل امليالد، أو            

 Mazar and‹القسـم املبكر من القرن التاسع قبل امليالد  

Mazar 1989:60‹ . هذا احلي وهكذا يكون من املمكن أن
. اجلديد من املدينة بقي غري مأهول إال فيما ندر ملدة طويلة   

 .رمبا كانت األسواق واالحتفاالت تقام هناك؟
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 Ȱ8/ 5(الشك :( من املربع ƃاملقطع الشما)H/I( Ȱمع جدار املعق ) Ûلتحديد املوقع Ȱاملوقع) 1/ 5(انظر الشك ȰجǕ من( 

5 /1 /4 (ôŠc@æbİîna@bíbÔi 
ر عـلى أي بقايا متثل األحياء السكنية داخل         مل يُعـث  

، عثر على عدة طبقات استيطانية      )I(يف اخلندق   . املديـنة 
حتت املصاطب  ) T3aالطور  (من هذه الفترة     وفرن للخبز 

وهي . املوصوفني سابقًا ) A/X-XI(الصـغرية يف املربعني     
ــتمي إىل الطــبقات  ) 615.29,30 615.27 وA/615.26(تن

وفوق هذه املصاطب، ). A/617.20, 21,24-26(واملـربع  
-T3c: A/617.6= الطور (ُعـثر على بعض املواد احملروقة  

8,11-19,618.2-8.( 
 
 
 

 
 Ȱ10/ 5(الشك :( يف متحف ركفلر ȏس العمود كما هو معروǕر)م 1966.( 

 
 Ȱ9/ 5(الشك ( ا يف املربعȾليȝ ثرȝ منحوتة ǥارǲǵ)A/XXIII ( Ûǡو الغرƲ ةȾǲمت

 .العمود ال يزال مكشوف جزǝًياالǕ Șǵن رǕس 
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 Ȱ11/ 5(الشك :(تاراتƯ ƙبقات الصخور من القرنȕ Ǭيǵ وقة منǭبقات موȕ ا يفȾليȝ ثرȝ Ɣواين فخارية الǕ من )10/ 9 (ندقق مƪا Ɠǵ ) I( 

1-4 Û34 Û60-62  درانƨعام رقيقة اȕ باقȕǕاسات وȕ. 
5-13 Û35-45 Û63-70 درانƨيكة اƧ اساتȕ. 

14 Û46  Ǵمصابي. 
15 Û19-47 Û48-71 Û77 اساتȕ /ǥاسات مزج كبريȕ. 
20 Û27-49 Û55-78 Û86 جرار. 
28 Û32-56 Û59-87 Û95 Ǹواين للطبǕ. 
 .Ǖبريق مزخرف   33

)T3b ( خمةȑ Ǣȕمصا. 
)T3a(  ƙيف املربع Ǣȕاملصا ǨƠ بقات استيطانيةȕ)A/X-XI( 
)T3c(  ƙيف املربع Ǣȕبقات استيطانية فوق املصاȕ)A/X-XI( 

. كان هلا ȕبقة ȕالƥ ǒراǒ داكنة     ) منشورǥ هنا ȡري  (ȕاسøة واøǵدǥ فقط      
             Ȭبالدل Ȱقȍ ارǭǓ اȾية القطع الفخارية مل تكن مطلية وكان لكثري منøوبق

 .ȝلɂ الوجȼ الداخلǕ Ʉو اƪارجǕ Ʉو كليȾما
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 Ȱ12/ 5(الشك :( ƙبقات من القرنȕ ا يفȾليȝ ثرȝُ Ɣال ǒاألشيا)9/ 10 (ندق م يف ا قƪ)I(. 

 )A/X-XI( ȕبقات استيطانية فوق املصاǢȕ يف املربعƙ )T3c(يف الطور 
 . سم4.5قرǕ ȋو منȒدÛǥ قطعة مشǾبة قطرها  )1378(

 )A/X-XI ( ȕبقات استيطانية ǨƠ املصاǢȕ يف املربعƙ)T3a(يف الطور 
)1607( Ȱقȍ رǲǵ . بيبات دقيقةǵ ذي Ɣر بازلǲǵ سم463.2من . 
 .سɄ مع قطع من Ǖداǥ برونزية مفروزǥ فيǲǵȼرÛ كل )1941(

 . املصاȑ Ǣȕخمة)T3b(يف الطور 
1- )RN866( Ǵبلون بين فات Ʉان فخاري قاسǲفن. 
 .قاȝدǥ وجزǒ من جسم إبريق )1317( -2
 .جرǥ فخاريةÛ جزǒ من اƨسم واملقبȐ مرưة )1285( -3
4- )1341( Ǣخر مدبɇالطرف ا ÛȰري كامȡ Ûمسمار برونزي. 

 

) A/XVIII(نقاض احلاصلة من دمار املدينة يف املربع يف األ
وجدت ِكنُين بعض احلجارة املنحوتة، إضافة إىل قطع من         

حبسب ). 5.10 و 5.9الشـكالن   () capital(تـاج عمـود     
شـيلوه، هذه هي مادة البناء النموذجية للمباين العامة من          

نسب شيلوه تاريخ تاج    . القرنني العاشر والتاسع قبل امليالد    
، ›Shiloh 1979:11‹لعمـود إىل القـرن التاسع قبل امليالد   ا

وهذه اللقى تشري إىل أن مبًىن عاًما كبًريا ميكن أن يكون قد            
 .أقيم فوق التلة، قرب املبىن احلجري املدرج أو متصالً به

5 /1 /5 (òí‰b‚Ï@ïãaëc 
حبسـب ِكنُين ميكن إعادة تاريخ األواين الفخارية اليت         

ملصاطب الضخمة إىل القرن العاشر     عـثرت عليها داخل ا    
لكنها مل تعثر على كثري من األواين       . ›1963:11‹قبل امليالد   
قطعة من حواف من بني حجارة املصطبتني       ) 35: (الفخارية

مل يُعثر  :أوالً. ، وكان تأريخ هذه املواد صعًبا     )5.11الشكل  (
الكامل من هذه الفترة،     عـلى إال على قليل لتمثيل املوجود      

ندما دجمت مع املواد األخرى من القرينة املعتمدة        حـىت ع  
وهذا يقدم ما جمموعه    ). I(لطـبقات الصخور يف اخلندق      

) 5.11(يبني الشكل   . ثالثة وعشرين ومǞة قطعة من حواف     
، )II(أن هـذه املـواد أقـدم من اليت عثر عليها يف الطور         

، والـيت يعـود تارخيها إىل   ›Jerusalem II‹واملوصـوفة يف  
 Jerusalem II‹الثاين من القرن التاسع قبل امليالد النصـف  

الصنف (ومل تكن الطاسات ذات احلواف امللتوية       . ›10-26

الصنف (موجـودة إال نادًرا، وطاسات التخزين الكبرية        ) 4
غـري موجودة، لكن معظم أواين الطبخ كانت ال تزال          ) 11

 احلديدي  /تصـنع حبسب أعراف العصر الربونزي املتأخر      
 وكـان ملعظـم الطاسات زخرفات مصقولة على         .األول

شـكل خطـوط متقاطعة من الداخل، لكن مل حتمل أي           
 احلمراء القامتة اليت تعزى     طبقات الطالء واحـدة تقريـًبا     

وحبسب فرنكن قد   . تقلـيدًيا إىل القرن العاشر قبل امليالد      
يكون هذا داللة على أن صانعي الفخار يف القدس ابتعدوا          

، أو أن   )5الفصل  (عشر قبل امليالد وما بعد      عن القرن الثاين    
ذلك قد يعين ببساطة أنه وجب إرجاع تاريخ هذه األواين          

 .الفخارية إىل فترة بعد القرن العاشر قبل امليالد
يظهر عدد قطع احلواف اليت     ćأدناه  ) 1 /5(واجلـدول   

 )T3.bالطور (ُعثر عليها يف املصطبتني 
 ).T3.a+cوران الط(والطبقات االستيطانية األخرى 

 قطع احلواف   T3.a-cاألȕوار  املصقوالت 
 ȍحون  10 3

 ȕاسات 47 26
- 3 Ǵمصابي 
  كؤوس املزج 14 1
 جرار 30 1
 19 Ǹواين الطبǕ 

31 123 țموŎا 

) T3.bالطور (األواين الفخارية من املصطبتƙ : )1 /5(اƨدول 
 ).T3.a+cالطوران (والطبقات االستيطانية األخرى 
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واملشـكلة الثانـية اليت منعت التأريخ الدقيق للمبىن         
احلجـري املدرج هي اجلدل القائم حول إسناد املادة إىل          

 انظر من بني مراجع أخرى     (القـرن العاشـر قبل امليالد       
›Holladay, 1990 ،Wightman, 1990 ،Usshishkin, 1990 ،

Finkelstein 1996‹ .(وهكذا فإن األواين الفخارية واملباين 
الـيت نسبت بصورة عامة إىل القرن العاشر قبل امليالد قد           
يعود تارخيها بسهولة إىل أوائل القرن التاسع قبل امليالد أو          

واألواين الفخارية اليت عثر عليها يف      . إىل وقـت الحـق    
القدس ليست مفيدة جًدا يف هذا اخلصوص ألهنا مأخوذة         

طبقات واألواين الفخارية ذات    . يف معظمها من احلشوات   
ƴوذجية ) Holladay( احلمراء اليت يعدها هولدي      لطـالء ا

حلكـم امللكني داود وسليمان، نادًرا ما هي موجودة يف          
وال ميكـن أن تكون مواد القدس املأخوذة من         . لقـدس ا

حفريات ِكنُين ذات أي نفع يف هذه املسألة بسبب قرينتها          
وأعدادها غري  ) حشوة املصاطب (يف طـبقات الصـخور      

لذلك أفّضل أن أعيد هذه املواد بصورة عامة إىل         . يةالكاف
القرن العاشر قبل امليالد أو النصف األول من القرن التاسع          

لقد ُعثر على بعض األشياء الصغرية جًدا بني        . قبل امليالد 
حجـارة املصـاطب، وبينها قطعتان إضافيتان من جرار         

 ).5.12انظر الشكل (

5 /2(x‰†½a@ðŠv§a@óäj½a@ 
5 /2 /1 (ïÔjİÛa@‰b⁄a 

، )I(كانت املصاطب الضخمة اليت ُعثر عليها يف اخلندق         
مجيعها جزءăا من مبىن أكرب بين      ) A/XXIII(واملبىن املدرج يف    

مقـابل سـفح التلة، كشف مكلستر وشيلوه أجزاءă منه،          
وكان مكلستر أول من اكتشف جزءăا من       ). 5.1الشـكل   (

 ) Jebusite rampart /متراس يبوسي(هـذا املبىن الذي دعاه  
›Macalister and Duncan 1926: plan opp. P. 40‹ .  هبـذا

االسـم كان يشري إىل أن هذا املبىن أقدم من الربج الكبري            
وسور املدينة اللذين كشفهما على التلة واللذين عزامها إىل         

كان لديه سبب معقول لفعل ذلك،      . مملكيت داود وسليمان  
املنحدر إىل جنوب الربج، وهنا     ألنه اكتشف جزءăا من هذا      

 وجـد أنـه كـان مبنًيا فوق درجات هذا املبىن احلجري            
›Macalister and Garrow Duncan 1926:57‹ . لذلك ال بد

وقد أعادت ترميمه   . أن املـنحدر كـان أقـدم من الربج        
ــت  ــار(باإلمسن ــطني لɊث  Department of /إدارة فلس

Antiquities of Palestine(. 

دت ِكنُين ما أطلقت عليه اسم مصاطب       وعـندما وج  
ومبًىن ) I(القـرن العاشر قبل امليالد الضخمة يف اخلندق         

، فإهنا مل تربطها أبًدا مع      )A/XXIII(حجـرًيا كـبًريا يف      
 نسبت تاريخ هذا    .الذي كشفه مكلستر  " متراس يوبسي "

املتراس إىل الفترة املكابية، وحىت أهنا تساءلت ملاذا عكس         
ـ    وحبسب . ب الطبقي للربج واملنحدر؟   مكلسـتر التعاق

القسم الشمايل املرمم،   : أيكـان املنحدر،    تسـويغها،   
ينتصب مقابل الربج ولذلك جيب أن يعاد تارخيه إىل فترة          

. ›Kenyon 1974:192-3‹الحقة للربج وليست سابقة عليه 
لكن حجتها األقوى كانت أهنا اكتشفت بيوتاً من القرن         

-A/II(نحدر مكلستر يف املربعني     السابع قبل امليالد حتت م    

III .(       وحتت هذه البيوت وجدت مصاطب ضخمة نسبت
). 4انظر الفصل   (تارخيهـا إىل العصـر الربونزي املتأخر        

لذلـك يكون من الواضح أن املنحدر كان الحقًا لبيوت          
القرن السابع قبل امليالد، وليست له عالقة مبصاطب القرن  

) G(عندما فتح شيلوه منطقته لكن . العاشر قبل امليالد أبًدا  
، وجد  )A/III(إىل الشـمال مباشـرة مـن مربع ِكنُين          

اسـتمراًرا ملنحدر مكلستر حتت بيوت القرن السابع قبل         
املـيالد، فاستنتج أن املنحدر كان أقدم من هذه البيوت،          

نسب . من املباين اهليليسينية فوق التلة    أقـدم   وبالتأكـيد   
املبىن احلجري  (ه اسم   شـيلوه املـنحدر، الذي أطلق علي      

. يف القرن العاشر قبل امليالد    ) 14(، إىل الطبقة    )املـدرŉج 
عليـنا أن نستنتج أن الترتيب الصحيح للمباين على هذا          

مصاطب القرن الثاين عشر قبل     : املـنحدر كان كما يلي    
املـيالد، املبىن احلجري املدرج، بيوت القرن السابع قبل         

كان الربج اهليلنسيت   . يت وبرجها امليالد، سور املدينة اهليلنس   
حمفـوًرا جزئـًيا يف درجات املنحدر ومبنًيا جزئًيا عليها          

 .وكان سور املدينة مبنًيا فوقه
 بعناية مجيع وثائق ِكنُين ودفاترها ورسومها       لقد درستُ 

وصورها ألتأكد إن قد كانت أمهلت بعض البقايا من املبىن          
لكنين مل أستطع أن     ،)A/II-III(احلجري املدرج يف مربعاهتا     
فحيث حفرت كان املنحدر    . أجـد أي دلـيل على هذا      

ببسـاطة قد اختفى، ألن فعل احلت كان كبًريا هناك، كما     
 .سنصف يف الفصل السادس

مـن الواضح أن املباين املدرجة اليت اكتشفها مكلستر         
وِكنُين وشيلوه مجيعها جزء من املبىن نفسه، وذلك من إطار          
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 بيوت القرن السابع قبل امليالد      حتت(طـبقات صـخورها     
، ومن أسلوب   )وفوق مصاطب القرن الثاين عشر قبل امليالد      

وقد نسبت ِكنُين تاريخ األواين الفخارية اليت       . بنائها املوحد 
 عـثرت عليها داخل هذه املباين إىل القرن العشر قبل امليالد           

›Kenyon, K.M. 1963:14‹ لكن شيلوه نسب تاريخ املباين ،
على أساس إطار طبقات    ) 14الطبقة  (لفـترة نفسـها     إىل ا 

صخورها وبسبب األواين الفخارية واألشياء اليت عثر عليها        
 .›Shiloh, Y. 1984:14‹هذا املبىن (!) فوق

زعم يف اآلونة األخرية أن مصاطب العصر احلديدي        ćلقد  
األقـدم أُقيمـت كأساس للمبىن احلجري   ) Iron I(األول 

ويذهب الزعم  . مها مًعا مبًىن واحًدا   املـدرج، وأنه جيب عد    
 & Cahil‹إىل أن املبىن احلجري املدرج كان غطاءă ال أكثر 

Tarler 1993, contra Steiner 1993‹ .  لكـن حجيت املضادة
، لكن  )G(هي أن األمر قد يكون كذلك يف منطقة شيلوه          

الوضـع خمـتلف إىل اجلنوب والشرق من هذه املنطقة، يف        
هنا .  أعاله كما بّينتُ ) Iواخلندق  ) (A/XXIII(مربع ِكنُين   

. كان املبىن احلجري املدرج مبىن ضخًما من صخور هائلة        
كـان خمـتلفًا يف حجمه وبنائه عن املصاطب األسبق اليت           
كانت تتألف من جدران من حجارة صغرية مع حشوة من          

إضافة إىل ذلك، شكّل املبىن احلجري من مناطق        . تـراب 
 املصاطب األصغر، يغطي أجزاء من      ِكنـُين امـتداًدا هلذه    

لذلك فإنين أعدها   . املـنحدر حيث كانت املصاطب غائبة     
وحيث كانت املصاطب األقدم قائمة، كما      . إضافة الحقة 

. ، وضع املعماريون غطاءă من احلجارة فقط      )G(يف املنطقة   
وحيـث مل يكن أي منها موجوًدا، كان عليهم أن يقيموا           

كد تاريخ األواين الفخارية اليت     يؤ. املبىن من صخر القاعدة   
كان . اسـتعادهتا ِكنـُين من داخل املصاطب هذه الفكرة        

واضـًحا أن األواين الفخارية من حشوة املصاطب األقدم         
كانـت من العصر احلديدي األول من حيث التاريخ، ومل          

انظر (يكـن هـناك أي مواد من فترة الحقة خمتلطة معها            
ليها داخل املصاطب   ، لكـن تلك اليت ُعثر ع      )4الفصـل   

الضخمة كان تارخيها يعود إىل بداية العصر احلديدي الثاين         
)Iron II) ( 5.1انظر اجلدول.( 

5 /2 /2 (òÐîÃìÛa 
عـلى العموم، كان املبىن احلجري املدرج، كما حفر         
بارتفـاع سبعة وعشرون متًرا وبعرض أربعني متًرا على         

 مغطى  رمبا كان سطح احلجارة   . األقـل، عـند قمة التلة     
ومن املؤكد أن   . سـابقًا ƛص، لكن مل تبق أي بقايا منه        

جيب تقوية أنقاض   : أوالً. وظيفـته كانت متعددة الوجوه    
وال ميكن  . مسـتويات االستيطان األسبق على سفح التلة      

ومن يأź إىل القدس من     . اإلعـالن عـن وظيفة منظورة     
الشـرق يـرى هذا الربج العايل، الذي يرتفع إىل سبعة           

لكن البد أن الدفاع كان     . ن متًرا، شاهقًا أمامه   وعشـري 
هنا كانت تقع الزاوية الشمالية      .وظيفـته األكـثر أمهية    

الشـرقية لنظام املصاطب القدمي وكان املتراس حيمي هذه         
لكن يف الوقت نفسه حيمي النبع ومدخل       ،  الزاوية الضعيفة 

انظر (واملـبىن العام فوقه  ). Warren's shaft /نفـق َوَرن (
 .، رمبا كان دفاعًيا يف طبيعته أيًضا)الهأع

القـدس مل تكـن املدينة الوحيدة يف فلسطني يف تلك           
 لقد وصفنا   .احلجري" املنحدر"الفـترة الـيت هلا مثل هذا        

أعمـاالً مشـاهبة يف تل احلاسي وخليȈ وتل النصبة وتل           
مـلحاتا وعني جيف وقادش برنيع وتل الفول وبǞر السبع،          

 . القرن العاشر إىل التاسع قبل امليالدوكلها يف مستويات من
 Stager‹وقـد زعم بعض العلماء، ومن بينهم ستيغر  

قصر :  أي /امليلو(، أن هـذا املـبىن قد يكون         ›1982:113
امللكني  على عالقة ب   الغامض املذكور يف التوراة   ) ومعـبد 

وميكن هنا القول فقط إنه ليس هناك أي        . داود وسليمان 
 لكن مل ćيعطَ أي إثبات يؤيده       شـيء يناقض هذا التعريف    

غري > ملو<أو يدحضـه طاملـا أن املعىن الدقيق لكلمة          
وباالسـتناد إىل قطعتني أثريتني منقوشتني عثر       . واضـح 

بأنه مصطبة أو   ) امليلو(علـيهما يف سورية، تصف ستاينر       
أنـه تلة صناعية، خصوًصا أهنا بنيت جماورة لداخل سور          

ـ  . ›Steiner 1989‹املديـنة   ذا الوصف ال ينطبق لكـن ه
وقد يكون  . بالكـامل على مبىن القدس احلجري املدرج      

املذكور يف التوراة،   ) امليلو(املرشـح األخـر ألن يكون       
، )4(الغريب املذكور يف الفصل     –الـوادي الصغري الشرقي   

الذي رمبا ćردم عندما احتد اجلزء الشمايل من التلة اجلنوبية          
 .الشرقية باملدينة

5 /3( ¿@†ÔÛaÉbnÛaë@Š‘bÈÛa@´ãŠÔÛa@Iâ@Ö@H 
اليت وصفتها مصادر التوراة بالعصر     (مـن هذه الفترة     

 Ƒمل يعثر على كثري من البقايا األثرية يف القدس        ) الذهـ :
جـزء من سور املدينة فوق التلة، واملبىن احلجري املدرج،     
وبعض األنقاض اليت نشأت من مبىن عام ضخم؛ هذا كل          

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 )ق م(من القرن العاشر إىل التاسع : العصر احلديدي الثاين

83

بري مع كل أعمال البناء اليت      وهذا يقع يف تعارض ك    . شيء
وميكن شرǳ هذا   . نسـبت إىل امللكـني داود وسليمان      
أو باألحرى  " السلم"االخـتالف جزئًيا بفترة طويلة من       

كانت فترات اهلدوء تترك آثاًرا يف      (عدم الدمار يف املدينة،     
سجل علم اآلثار أقل على حنو ملحوȗ مما تتركه طبقات          

ذلك، يفترض أن كثًريا من     وإضافة إىل   ). الدمـار العنيف  
تلة "املباين اليت ذُكرت يف مصادر التوراة قد أقيمت على          

، وهو مكان ال ميكن الوصول إليه للبحث يف علم          "املعبد
 .اآلثار ألسباب واضحة

ثبت وجود مستويات   . لكـن لـيس هـذا كل شيء       
الشرقية من فترة   –استيطانية واسعة على سفح التلة اجلنوبية     

ومن ) 3الفصل ) (Iron BII( الوسيط العصـر الـربونزي  
يظهر أنه يف   ). 6الفصل  (القرنني الثامن والسابع قبل امليالد      

تلـك الفترات مل تقدم قمة التلة مكاًنا كافًيا لقاطين املدينة،   
 ولكن مل يكن األمر كذلك    . فكان عليهم استخدام املنحدر   

كان وقتها مغطى جزئًيا باملبىن احلجري املدرج، لكن        ألنه  
. مل يـتم اكتشاف هناك أي سور مدينة وال أي بيوت أبًدا           

وكانت . يظهـر أن منطقة البناء قد اقتصرت على قمة التلة         
، )إذا كانت كذلك  هذا  (املديـنة عـلى ما يظهر حمصنة        

وميكن أن يكون جدار املعقل     . بأسوار على طول هذه التلة    
املذكـور سـابقًا قد عمل على ربط هذه املنطقة املكتظة           

ـ  باين بقسم أخر أبعد إىل الشمال، ومل يُعثر على أي أثر           بامل
وأظهرت احلفريات يف املنطقة اليت تقع إىل اجلنوب من         . منه

، اليت قام هبا مزار،     >األوفل<: احلرم الشريف مباشرة، أي   
أن أقـدم املـباين هناك يعود تارخيها إىل القرن التاسع قبل            

. ›Mayar, E. and Mayar E. 1989:58ff‹املـيالد يف أقدمها  
واستناًدا إىل الدالئل األثرية ميكن وصف املستقرة يف القدس         
يف القـرنني العاشـر والتاسع قبل امليالد بأهنا مدينة صغرية           
حمصنة، تقع فوق التلة، فيها بعض املباين العامة ومتسع قليل          

 .للمناطق السكنية

5 /3 /1 (æbØÛa@…a†Çc 
 130000= تاًرا   هك 13(وايل  حبحجم املدينة   مت حساب   

لكن لو أن قمة التلة فقط كانت . ›Broshi 1975‹متًرا مربًعا 
مأهولـة، وليس املنحدر، إذن لكانت أصغر من ذلك ومل          

وقد قّدر كل من بروشي     . تكن لتزيد عن اثين عشر هكتارăًا     
وشـيلوه أن القـدس كان فيها من السكان مǞتني ومخسة           

يف ) 400(انية  آالف نسـمة، اسـتناًدا إىل رقم كثافة سك        
زعم ) 3(يف الفصل . ›Broshi 1975, Shiloh 1980‹اهلكتار 

         Ƞيف اهلكتار  )  نسمة 200(أن عـدًدا أقـل من السكان يبل
وهكذا . ›London 1992‹كحـد أعلى يكون مقبوالَ أكثر  

فـإن القدس مل يكن فيها أكثر من ألفي نسمة، وحىت هذا            
تقريًبا من  ) %50(الرقم قد يكون عالًيا جًدا؛ ألن أكثر من         
 .املكان املتوفر استخد ألمور غري سكنية

5 /3 /2 (bĆí‰a…g@aĆŒ×Šß@†ÔÛa 
بسـبب عدم اكتشاف أي مدينة يف القدس يف القرون          
السـابقة، يتوجـب علينا أن نستنتج أنه مت تأسيس مدينة           
جديـدة يف القـرنني العاشـر والتاسع قبل امليالد، ذات           

امة، على ما يظهر، لكن     حتصـينات هائلة وبعض املباين الع     
مـن دون أحياء سكنية كثرية، وهذا يدل على أهنا كانت           
تقوم بوظيفة مركز إداري أو عاصمة لدولة صغرية تأسست         

وقد أثبتت الدراسات اإلمجالية يف األراضي كثرية       . حديـثًا 
هذه الصورة عن القدس، مركًزا إقليمًيا      " يهوذا"الـتالل يف    

 .›Iron Age IIA (›Ofer 1994(يف العصر احلديدي الثاين ا 
جيـب إعـادة النظر يف األفكار اليت جترأ على تقدميها           

ومن ). D., 1991 Jamieson-Drake(دريـك  –جاميسـون 
املدهـȈ أن نـرى أن تلـك الدراسة استخدمها كل من         

" التقليديني"و)  وملكه طمسن" (كثَريي الشكوك   "الرجلني  
ختلفة جًدا  قاعدة لوجهات نظرهم امل   ) Na'aman /نامـان (

لكن ). Iron Age II(عـن القدس يف العصر احلديدي الثاين  
 أكثر من   لعناية دريك تستحق من ا    –استنتاجات جاميسون   

 public works /عن األعمال العامةه بيان(ففي . الواجـب 

catalogue(    ،ًيذكر يف القدس يف القرن العاشر قبل       ال   مـثال
 كان مدركًا لوجود    جدار املعقل، وال يبدو أنه     إال   املـيالد 

املبىن احلجري املدرج والعناصر املعمارية األخرى املذكورة       
. أعـاله، الـيت كانت مجيعها قد نشرت قبل بدء دراسته          

 »حقيقية«وهكذا، حبسب ما قال، أصبحت القدس، مدينة        
ذات أعمال عامة كثرية، حكومة بريوقراطية وأخًريا معبًدا،        

، عندما أصبحت يهوذا دولة     لكن يف القرن الثامن قبل امليالد     
يف القرن العاشر قبل امليالد ميكن عدŊ يهوذا        . لـلمرة األوىل  

زعامـة وكانت السمات اŎتمعية يف اŎتمعات املؤلفة من         
 :Jamieson-Drake 1991‹مفقودة بالكامل تقريًبا .. طبقات

 . مل يكن يبدو أن القدس كانت تؤدي أي دور باملرة›139
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وحىت . نت أن الوضع أكثر تعقيًدا    ّيآمل أن أكون قد ب    
يف القـرن العاشر أو أوائل القرن التاسع قبل امليالد كانت   
األعمـال الكـبرية العامة تنشأ، ما يدل على األقل على           
تركـيز القـوة يف أيدي النخبة الناشǞة والسيادة املتناهية          

، انظر ›Ofer 1994‹كما أكد ذلك ( للمسـتقرة يف املنطقة 
بدو من غري احملتمل برأي أن هذه القدس        لكن ي ). أعـاله 

" اململكة املتحدة "كانـت عاصمة لدولة كبرية، عاصمة       
ومقارنة مع املدن األخرى يف القرنني      . املذكورة يف التوراة  

العاشر والتاسع قبل امليـالد، مل تكن القدس خمتلفة كثًريا،         
 وحاصور وجازر وخليȈ   ) تـل املتسلم  (كانـت جمـدو     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتصينات : كـلها مدًنا صغرية، تظهر فيها امليزات نفسها       
كـبرية، حجارة منحوتة، مبان عامة، وقليل من األحياء         

 يستطيع  ،واستناًدا إىل سجالت اآلثار وحدها    . السـكنية 
املـرء أن يفـترض أن هـذه املسـتقرات كانت مراكز            
احلكومـات يف دول إقليمـية صغرية، حتولت الحقًا إىل          

واململكة . مملكـيت إسرءيل ويهوذا املثبتة صحتها تارخيًيا      
 Gelinas 1995; Fritz and‹املـتحدة ليست حقيقة تارخيية  

Davies 1996‹   وجيـب إجـراء املزيد من البحث حول ،
الوضـع السياسي واالقتصادي يف القرنني العاشر والتاسع        

 .قبل امليالد
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بـني القـرنني التاسع والسادس قبل امليالد، حتولت         
القدس من مدينة إدارية إىل مركز حضري حقيقي وتوسع         

يف . حجمها من اثين عشر هكتاًرا إىل حنو مخسني هكتاًرا        
النصف الثاين من القرن التاسع والنصف األول من القرن         

امتɊ املكان  . الد سار هذا التوسع ببطء    الـثامن قـبل املي    
 Mazar and‹" رمسية"اخلايل على تلة أوفل مببان إدارية أو 

Mazar 1989‹  ونشـأ حي مدين لصغار احلرفيني والتجار ،
 الشرقية، فوق نبع    –عـلى السفح الشرقي للتلة اجلنوبية       

وجد أفيغاد آثاًرا الستيطان على . ›Jerusalem II‹جيحون 
 .›Avigad, N. 1983:35‹بية أيًضا التلة الغر

ومل حيـدث أي تسارع يف معدل النمو إال يف النصف           
فسيل املهاجرين الذي   . الثاين من القرن الثامن قبل امليالد     

كـان مـن املؤكد نتيجة احلمالت اآلشورية يف إسرءيل          
ويهـوذا، والعالقات االقتصادية املتغرية، حّول القدس من        

يȈ ويعمل فيها القسم األكرب     مركـز إداري إىل مدينة يع     
وقد قوت أسوار املدينة اجلديدة، اليت      . مـن سكان يهوذا   

الذي ،  هذا الوضع اجلديد  )  ق م  700(بنيت يف حوايل عام     

أظهر امتداًدا للمنطقة املكتظة باملباين وƴو السكان الكبري،        
وقد قدمت  . لمهام التجارية والصناعية للمدينة   لوتقويـة   

ار يف املدينة كميات كبرية من املواد،       حفريات أنقاض الدم  
ومعظـم اللقى من حفريات ِكنُين كان منشؤها من هذه          

وُعثر على مواد من هذه الفترة من كل مربعات         . الطبقات
وبسـبب الكمية الكبرية من املواد،      . حفـرياهتا تقريـًبا   

سنصف هذه اللقى بواسطة مربعات احلفريات أو جمموعة        
 Ż يف القسم   ) 6/7-2 /6قسام  األ(املـربعات يف املقـاطع      

سـنقدم بـياًنا زمنـًيا جلميع النتائج، وبعد ذلك          ) 8 /6(
 .سنبحث يف وظيفة وتطور القدس يف هذه الفترة

6 /1 (òí‰b‚ÐÛa@ïãaëþa@ÝîÜ¤ 
لقـد مت نشر األواين الفخارية من هذه الفترة على حنو           

. ›Jerusalem II, pp.99-122; Franken forthcoming‹شامل 
ـ  استناًدا إىل املعايري   ا،  صنفً) 12(م فرنكن األواين إىل     قس

ونرجو أن تالحظوا أن هذه ƴاذج      .  الوظيفـية  /التقنـية 
 ومل تتوافر أوان كاملة). rim typology(خاصة باحلواف 
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 Ȱنشرها يف ): 1/ 6(الشك Ź ناف األواين الفخارية كماȍǕ›Jerusalem II‹. 
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 Ȱ1/ 6(تابع الشك( 
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أظهرت دراسة  ). 1انظر الفصل   ( يف اليـدن     للدراسـة 
فرنكن أن أشكال األواين الفخارية من هذه الفترة مل تتغري          

. كثًريا، لكن املقادير اليت وجدت فيها هذه األواين تغريت        
وميكـن اسـتخدام هـذا االستنتاج لتأريخ املوجود من          

 انظر (األواين، شـريطة أن يكـون هـناك مادة كافية           
›Jerusalem II, pp. 69-71‹.( 

فـيما يـلي وصف قصري ألصنف األواين الفخارية         
 وبـيان للتغـيريات خـالل الزمن، كما مت نشرها يف           

› II Jerusalem‹ .  وغالـًبا ما سنشري إىل هذا اجلدول يف
 ).6(بقية الفصل

 الصنف الوȍف 
        ǥدȝافة مستقيمة وقاǵاسات ذات جدران رقيقة وȕ

   ōفس Ûǥغريȍ ريةǝدا    ǥرƦ ا كأسŒǕ رتÛ    ارǭǓ ألن 
الترشيș Ǵاهرȝ ǥلɂ الداخÛȰ وهǾا يدل Ǖن الطاسات        

 .كانǨ تستعمȰ للسواȰǝ احلمȒية

1 

ȕاسات ذات جدران Ǖكثر ƧاكةÛ وȡالًبا ذات ȕبقة         
       Ȱالداخ ɂلȝ رية مصقولةǝوزخرفة دا ǒالȕ . احلافة

مستقيمة وتصبƧ Ǵيكة شيǞا فشيǄǞاÛ وليس فيȾا Ǖي          
 . التواƲ ǒو اƪارج

2 

 3 .ات قاȝدǥ منخفȒة وȝاليةمصابيǴ ذ

 4 .لكنȾا ذات ǵافة ملتوية) ȕ)2اسات كما يف الصنف 

 ȍ. 5حاف ȍغريǕ ǥو ȍحون 

 Ǹواين للطبǕ .    țا إىل فروȾتقسيم Ź ȻǾ6: وهa : Ʉوه
بشك6b : Ȱ مصنوȝة باللفÜ و      LBذات شكȰ من    

 مصنوȝة إما باللف Ǖو يف       IIالعصر احلديدي املبكر    
Û وهII  Ʉر احلديدي املتأخر     بأشكال العص  6d-fقالÜǢ و 

 . الƔ تدار ȝلɂ دوالǡ سريع

6 

 7 . جرار ơزين وǕباريق ذات ǕفواȻ واسعة

 Ǖ. 8باريق وزجاجات ȍغريǥ ذات فتحات ȑيقة

 9 . جرار ذات فتحات دون ȝǕناق

 ȕ . 10اسات مزج وȕاسات ȝميقة

ȕاسات ơزين كبريǥ ذات ǵواف ملتويةÛ كما يف          
 . بكثريلكن Ǖكرب ) 4(الصنف 

11 

 ȕ . 12اسات متوسطة

 يبƙ املوجود كما ȝُثر ȝليȼ يف ȝدȕǕ ǥوار موȍوفة يف ). 6(اƨدول 
›Jerusalem II‹ . الطور Ȱƽ)2 ( مباين من النصف الثاين من القرن

مباين يعود تارȾƸا إىل القرن ) 4(وȰƽ الطور . التاسع قبȰ امليالد
ألف من مواد من القرن السابع يت) 8(الثامن قبȰ امليالدÛ وكان الطور 

 .وبداية القرن السادس قبȰ امليالد

 
 
 
 

 8الطور
ƃواǵ7  
 %ق م 

4 الطور
 ƃواǵ8
 %ق م 

 2الطور 
 ƃواǵ9 
   % ق م

 الصنف

 كؤوس Ʀر    1 2.5 9.2 1.8
    ȕاسات2 33.4 33.6 7.4
1.8 3.5 3.7 3    Ǵمصابي 

 ȕاسات مطوية     4 5.3 11.3 38.2
7.9 7.8 6.3 5    ǥغريȍ حافȍ 
5.2 4.9 11.3 6    Ǹبȕ واينǕ 
 جرار ơزين    7 25.4 14.8 9.0
1.8 2.5 0.6 8      ǥغريȍ باريقǕ 

   جرار ذات  فتحات  9 0.2 1.4 8.2
 دون ȝǕناق  

 ȕاسات مزج 10  6.9 0.7 1.6
 ȕاسات ơزين  11 1.4 8.5 16.30

 ȕاسات متوسطة  12 3.0 18 0.8
 العدد اإلمجاƃ للقطع  497 283 1131

 األواين الفخارية كما وجدت يف ȝدȕǕ ǥوار موȍوفة )1/ 6(اƨدول 
 ›Jerusalem II‹يف 

يف القرن  : يظهر هذا اجلدول بوضوǳ التغريات عرب الزمن      
 املوجود على   )4(هيمنت طاسات الصنف     السابع قبل امليالد  

، لكن طاسات املزج    )2(وكانت حتل حمل طاسات الصنف      
تناقص . انـت قـد اختفت بعد القرن التاسع قبل امليالد         ك

لصاſ اجلرار  ) 7الصنف  " (العادية"مقـدار جرار التخزين     
وطاسات ) 9الصنف   (ذات الفـتحات مـن دون أعـناق       

كما أظهر حتليل قطع أواين    ). 11الصنف  (الـتخزين الكبرية    
) 6d-f(واين اليت كانت تدار على دوالب سريع        األالطبخ أن   

، لكنها هتيمن على املخزونات )2( موجودة يف الطور  مل تكن 
، كانت قد حلت    )8(ويف الطور   . وما بعد ) 4(مـن الطور    

 ).6a-c(حمل أواين الطبخ املصنوعة يدوًيا بصورة كاملة 

6 /2 (åŽîäč×@pbíŠÐy@åß@óÔÛ 
سـوف نـناقȈ هـذه اللقى لكل مربع أو جمموعة           

ديد الرجاء العودة إىل خريطة حت    . مـربعات عـلى حدة    
لقد عثر على جدار املدينة من      ). 1(األطـوار يف الفصل     

العصر احلديدي يف كثري من املربعات، وسوف نناقȈ كالً         
 وقد أعطينا من املواد املنشورة سابقًا يف       . مـنها على حدة   

›Jerusalem II‹ومل تقدم املربعات .  جمموعة فقط)H, P, 

and A/XVIII (أي مواد من هذه الفترة. 
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 .›G (›from Shiloh 1984: figure 20(Û ومنطقة شيلوȻ )A/I-III; XXIII(كما ȝثر ȝليȾا يف مربعات كنƙ الثاين Ưطط لبقايا العصر احلديدي ) Ȱ)6 /2 الشك

 القطاț  القسم 
 XXIII 6.3   و   A / I – III : املربعات العليا
 I :A / IV – XIII   6.4اƪندق رقم 

 XXIX , XXVI: , , A / XII – XV 6.5جدار املدينة يف 
 A / XXIV  6.6: املربع

ɂاملربعات السفل :XXI-XXIIو  XXV-XXIX  
 Jerusalem II) ȋ  :6-60. (  6.7املنشورǥ سابقǄا يف (

6 /3 (@òíìÜÈÛa@pbÈiŠ½a)A / I – III , XXII( 
 Ǹف التأريȍالطور  الو 
 I,II,III  B7املباين   ق م 6-7القرن 

 Ǖ B8نقاȏ دمار  بȰ امليالد وما بعد  ق587من 

يف هـذه املربعات عثر على عدة مبان من هناية العصر           
كانت هذه املباين حمفوظة على حنو جيد نوًعا        . احلديـدي 

، وهو املربع األكثر بعًدا حنو الشمال       )A/III(ما، وخاصة يف    
، )G(يف حفريات ِكنُين، والذي على حدود منطقة شيلوه         

 كـثر بعًدا حنو اجلنوب يف حفريات ِكنُين        ويف املـربع األ   
)A/XXIII .(        واملـنطقة الواقعـة بني االثنني تعرضت حلّت

بقايا املباين األكثر حداثة، واليت     ) 6.2(يبني الشكل   . شديد
) بالتفصيل(عـثر عليها يف كل من مربعات حفريات ِكنُين          

وسوف نصف  ). باخلطوط الرئيسة (ومـربعات شـيلوه     
مًعا لكل  ) أنقاض دمار ) (B8(و) اريمعم)(B7(األطـوار   

 .أو سلسلة من غرف) غرفة(منطقة 
يف هذه الفترة مت بناء عدة مصاطب تتجه من الشمال          
إىل اجلـنوب فوق املبىن احلجري املدرج األكثر قدًما من          
القرنني العاشر إىل التاسع قبل امليالد وكانت حمفورة جزئًيا         

املصطبة األكثر  كـان املستوى األكثر ارتفاًعا يف       . فـيه 
فوق مستوى  )  متًرا 686(ضـخامة عـلى ارتفاع حوايل       

 Shiloh 1984:Figures‹ ؛ و6.3انظر الشكل (سطح البحر 

  ويف جهته الشمـالية حّت جزء من املبىن احلجري›21
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 Ȱ3/ 6(الشك :( طط املربعاتƯ)A/I-III(اȾكشف Ź دران من .  كماƨوا)110-96(ا إىل العصرȾƸالثاين  احلديدي  يعود تار)Ȱا الشكȒًيǕ 8/ 4 انظر.( 
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 Ȱ4 /6(الشك :( ƙرب املنطقتȝ 3 و1مقطع)  Ûلتحديد املوقع Ȱ3 /6(انظر الشك( 

 

املدرج بالكامل، واستخدمت مصاطب القرن الثاين عشر       
قـبل املـيالد الواقعة حتته أساًسا ملباين القرن السابع قبل           

 أكثر اتساًعا من    لكـن املصطبة اجلديدية كانت    . املـيالد 
 129اجلدار  (القدميـة مبـترين، وبين جدار مصطبة جديد         

إىل الشرق من جدار املصطبة األقدم      ). 753وجدار شيلوه   
 ,Shiloh 1984: Figures 19‹؛ )6,3 و6,2الشكالن ) (76(

، كانـت مصاطب أصغر قد      )A/XXIII(يف املـربع    ›20
 .حفرت يف املبىن احلجري املدرج

ذه املصطبة كشفت ِكنُين عن قطعة      وإىل الشرق من ه   
        ƅويف أثناء  ). 21املنطقة  (صـغرية ضـيقة من مصطبة أد

حفريات شيلوه مت الكشف عن أرضية هنا اكتشفوا عليها         
 ;Shiloh 1986‹بـني أنقاض بيت  ) bullae(خـتًما  ) 51(

Shoham 1994‹ . وإىل الغرب من أكرب مصطبة، ُعثر على
عرضها ) 11املنطقة  (ا  جزء صغري من مصطبة أكثر ارتفاعً     

كانت هذه املصطبة متامخة يف جانبها      . فقط)  م 3 – 2,5(
وعثر على عدة مبان على املصطبة      ). 110(الغريب للجدار   

املبىن ): جزئًيا(الوسطى األكرب، كشفت ِكنُين ثالثة منها       
)I (    يف املنطقـتني)بيت <هذا هو   (يف الشـمال،    ) 9 و 8

إىل ) 5-1املناطق من   ) (II(، واملبىن   )حبسب شيلوه > أهيل
 يف املربع  ) 19-13املناطق  ) (III(اجلـنوب مـنه واملـبىن       

)A/XXIII (      خر  آاكتشـف شـيلوه مبىن)  املبىنIV ( إىل
 ، وأطلق عليه اسم الغرفة احملروقة    )I(الشـمال مـن املبىن      

)burnt room) (   كانت عدة ). 6.20انظـر أيًضـا الشكل
 ).20و 12 و6/7(املناطق : شوارع تربط هذه املباين

6 /3 /1 (òí‰b‚ÐÛa@ïãaëþa 
بعـد دراسة األواين الفخارية اليت عثر عليها يف هذه          

فرنكن وأنا، أن األواين ال ميكن أن       : املـباين، اسـتنتجنا   
تستخدم لتأريخ املباين وحتديد استعماهلا بالطريقة اليت متت        

وذلك ألن ِكنُين رمت .  املوصوفة أعاله›Jerusalem II‹يف 
. مهـا بعد أن صنفتها، ومل نستطع استخدام تصنيفها        معظ

 لالطـالع على الصعوبات املتعلقة باستعمال ƴاذج آنيتها        
)typology ( انظر الفصل)و) 1›Jerusalem II, pp. 61-6‹ .

وإضـافة إىل ذلـك كانت األواين القليلة اليت مت إنقاذها           
ة وإرساهلا إىل اليدن تتألف من مواد العصر احلديدي خمتلط        

مـع مواد من العصر ما بعد احلديدي، وكان سبب ذلك           
أخـاديد املاء الكثرية اليت كانت حتفر عرب طبقات العصر          

هناك جمموعة واحدة فقط من األواين الفخارية،       . احلديدي
أنقذت بتمامها  ) 4(من األرضية األكثر ارتفاًعا يف املنطقة       
ارنة لذلك ميكن مق  . ومل ختتلط مع املواد من فترات الحقة      

، مع أن )انظر أعاله) (8(هذه بتلك اليت أخذت من الطور  
كميـتها كانـت يف الواقـع صغرية جًدا حيث ال ميكن            

 ,Jerusalem II ‹اسـتخدامها للمقارنة، كما مت الشرǳ يف  

pp. 69ff.‹ . 4(جيب مالحظة أن األواين مـن املنطقة( 
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 Ȱ(منظر للمربعات ) 5/ 6(الشكA/I-III (ƨو اƲ ةȾǲمت ȼنȝ كما كشف Ɣالربج اهللنس ȫة الشمالية الغربية وإىل اليسار هناȾ

Û 4ق م واملقياس يف املنطقة  4يف اƪلفية ƹكن رǗية مباين القرن . ق م 12مكلسة وǕمامǵ ȼشوات املصطبة احلǲرية من القرن 
 .Û واملنطقة Ǖ يف املقدمة109ق اƨدار الشخص الواقف إىل اȾƨة اليسرى يقف فو. 8والشخص يف اȾƨة اليمƖ يقف يف املنطقة 

 

 
 Ȱ6/ 6(الشك :( ا يف املنطقةȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)3(. 

)268( ǥجر Ȑا يف الفرن. قطعة فقط. مقبŏخز Ȱري منتظمة قبȡ رǝنقش دوا. ȏ1    .يف األنقا- )RN1588( من احلافة مفقودان ǒوجز Ûǥدȝقا Ûإبريق .  
 .ȕاسةÛ مقطع فقط)  1586( -2 .ة ذات ǵافةÛ نقش ȝليȍ ȼليǢ قبȰ اƪبز يف الفرنمقبȐ جرÛǥ قطع )269(
 .ȕاسةÛ مقطع فقط)  1587( -3 .منȒدǕ ǥوان فخارية حمفورǥ من فخار وردي ذي لǢ رمادي )327(
ال ȍغريÛ جسم ǵيوان مع ȍǕول  قطعøة مøن øƢث    ) 394( -4 .نقش ȝليȼ قبȰ اƪبز يف الفرن Ǖداƥ ǥراȡ ǒري متقنة. مقبȐ جرÛǥ قطعة فقط )370(

 .األȕراف األمامية
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 Ȱ7/ 6(الشك :( يف املربع Ÿاملقطع الغر)A/I(. 

 املدينة مباشرة، يف بداية القرن      تدمريكانت تستخدم قبل    
كانت ) 8(السـادس قبل امليالد، لكن األواين من الطور         

تسـتخدم أثـناء فترة أطول يعين يف القرن السابع وبداية           
 .الثامن قبل امليالدالقرن 

يشري هذا اجلدول إىل أنه يف القرن السادس قبل امليالد          
لصاſ ) 11(تضاءلت نسبة طاسات التخزين من الصنف       

مجيع أواين الطبخ   . )1(اجلرار ذات الفتحات من دون أعناق     
كانت تدار على دوالب    ) 4(الـيت ُعثر عليها يف املنطقة       

 ).6e, 6fالصنفان (سريع 
ǵواƃ ( 4املنطقة 
 % ) ق م6القرن 

 +ǵ7واƃ ( 8الطور 
 الصنف %)  ق م6

0.9 1.8 1ǥرƦ كؤوس  
  ȕاسات 2 7.4 7.3
5.5 1.8 3Ǵمصابي  

  ȕاسات مطوية 4 38.2 38.2
3.6 7.9 5 ǥغريȍ حافȍ  

10.0 5.2 6Ǹوان للطبǕ  
  جرار ơزين 7 9.0 9.1
2.7 1.8 8 ǥغريȍ باريقǕ  

13.6 8.2 
  جرارذات فتحات9

 دون ȝǕناق
  ȕاسات مزج 10 1.6 -

  ȕاسات ơزين 11 16.3 9.1
 ȕاسات متوسطة 12 0.8 -

العدد اإلمجاƃ للقطع  1131 110
 مقارنة 4األواين الفخارية الȝُ Ɣثر ȝليȾا يف املنطقة ): 2/ 6(اƨدول 

 )8(مع األواين من الطور 

 
 
 
 
 

 
 Ȱ(املربع ) 6/ 8(الشكII/A (و الشماƲ ةȾǲاملقياس يف املنطقة مت Ûافة إىل  4لȑإ

 ).98(املدخȰ املسدود يف اƨدار 
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6 /3 /2 (@Õbä½a@Ñ•ë)1-21( 
 )1( املنطقة *

كانـت هذه املنطقة تتاخم اجلانب الشرقي من جدار         
، الذي من املؤكد أن وظيفته كانت       )76(املصطبة القدمي   

قـاعدة جلـدار البيت الالحق الذي أصابه احلت الكبري          
أزال . مل يُعثر على جدارها اجلنويب    ). 6,5 و 6,4شكالن  ال(

حىت مستوى  ) 108 و 107( بقايا اجلدارين    شديداحلـت ال  
 مباشرة من) 3(وفوق حجارة املصطبة . األرضيات تقريًبا

، )A/76.4(القرن الثاين عشر قبل امليالد، ُعثر على أرضية         
لكن *. أرضية العصر الربونزي املتأخر   : وصفها الدفتر بأهنا  

مل يعثر إال على بعض قطع أوان فخارية من أوائل العصر           
، )القرن العاشر إىل التاسع قبل امليالد     (احلديـدي الـثاين     

ملقـاة على هذه األرضية، رمبا نتيجة حفر مصطبة هنا يف           
وعلى هذه األرضية   . املـبىن احلجري املدرج منذ اختفائها     

) A/67.3: 10.26 (»حشوة من مادة حجرية حبيبية«كانت 
 )A/10.21a: 76.2 (»ألرضية جصية«قد وضعت قاعدة 

 
 Ȱ(املربعات ) 9/ 6(الشكA/I-II ( ببنيات املنطقة Ûǡو الغرƲ انȾǲيت)6 ( واملنطقة Ûذات الدرج)لفية مستند . إىل يسارها) 5ƪالشخص يف ا

 ).8(يتيǴ الوȍول إىل املنطقة ). والطوبة املعترȑةالطوبة املعاكسة (إىل اليمƙ هناȫ مدخȰ بتقنية ).  ق مȝ)12لɂ جدار مصطبة القرن 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 )  ق م6-9(القرون : العصر احلديدي الثاين

95

 
 Ȱ5( فرن للخبز يف املنطقة ):10/ 6(الشك (Ÿو الشمال الغرƲ ȼǲيت. 

كانت . فوق مستوى سطح البحر   )  م 686,2(على ارتفاع   
اللقـية الوحيدة ذات الصلة هبذه األرضية قطعة من سلك          

 ).RN1731(برونزي 

ونزي الثاين املتأخر   وعـثر عـلى أرضية من العصر الرب       
استيطان على جص   «) A/10.19): ( سم 50(أعـلى حبوايل    

). A/10.18, A/2.8( مع طبقة من األنقاض فوقها »طيين أبيض
. وعـلى العموم ميكن متييز ثالثة مستويات ألرضيات هنا        

)  م 686,7(و)  م 686,2(و)  م 686(وهي على ارتفاع حوايل     
 من الغرف املكشوفة    تكرر هذا النموذج يف كثري    . بالتـتايل 
 .املنطقة يف هذه

 )2(املنطقة  *
يف هـذه املنطقة عثر على أرضية فوق حجارة املصطبة          

أرضية ) (A/80.2): ( م 686(القدميـة مباشـرة على ارتفاع       
وعلى هذه األرضية وضعت حشوة حجرية      ). جصية بيضاء 

)A/80.1; 14.18 ( رضية اجلصية دون رقم وعليهاɊكقاعدة ل
كان مستوى األرضية   ). A/14.17(ض استيطان   كانـت أنقا  

ُعثر على قطعتني فقط    ).  م 686,3 ( يبلȠ الـيت ليس هلا رقم    
(لطاسـني من العصر ما بعد احلديدي على هذه األرضية           

RN887, 1245 .( كان من املتوقع وجود أرضية ذات مستوى
لكنه ) 1انظر املنطقة رقم  ) ( م 686,7(أعلى هنا على ارتفاع     

 .قق منها، رمبا نتيجة للحت الكبري يف هذه املنطقةمل يتم التح

 
 Ȱ11/ 6(الشك:( ا يف املنطقةȾليȝ ثرȝُ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا )5.( 

 :يف الفرن 
1- )RN1050( Ǔ ا فقطȾقطع من Ǹبȕ سم موجود. نيةƨمن ا ǒوجز ƙȒكال املقب. 
لدخان  مصøباǵǕ ǳد جانƑ الشفة مفقود واƨانǢ اɇخر سودȻ ا          )691 (  -2

Ǆقليال. 
ȏيف األنقا: 

3- )RN1177( نصف احلافة مفقود Ûǳمصبا . 
 )757(    Źاøخ)م  0,5øس (    جًدا Ȱكǔفقط برونزي مت  .   Ʉارجƪالقطر ا)2 

 ). سم1,7(القطر الداخلɄ . )سم
 .جرÛǥ العنق واملقبȐ مفقودان )1113( 
 )1478( ǥدȝمن احلافة والقا ǒجز Ǹبȕ نيةǓ  .ņارج مسودƪا 
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 Ȱ12 /6(الشك :( ا يف املنطقةȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)6.( 

 )A/25.2(يف القاȝة  
1- )RN1808( مȝونا Ǵمسط Ȱالعم Ǵسط Ûا تقريًباȾنصف Ûريةǲǵ ǡبوǵ مطحنة . 
 .امليزاǡ مسودņ. مصباÛǳ جزǒ من احلافة مفقود  )1833( -2
3- )1834( ņامليزان مسود Ûمن احلافة مفقود ǒجز Ûǳمصبا . 
من اƪارج مصقول بالدوالǡ    . مكسورǥ ومرưة .  ȕاسøة قليلة العمقÛ قطعةǵ Ûواƃ نصفȾا مفقود        )1839( -4

 .بشكȰ دقيق
 .جسم ǵيوان من ȍǕول الساقƙ وǭǓار من زخارف.  Ƣثال ȍغريÛ قطعة )1776( -5

 .ǭǓار ȕالǕ ǒبيƢ  .Ȑثال ȍغريÛ قطعة جزǒ من رǕس ǵيوان )1779( 
 .حلافة مفقود مصباǳ جزǒ من ا )1838( 

 ):A/25.3, 3a: (خلف الدرج
6- )RN1805( ةưومر ǥمكسور Ûمقطع فقط Ûاسةȕ  .باهتة ǒالȕ بقةȕ ارجƪومن ا ǡمصقولة بالدوال Ȱمن الداخ. 
7- )1823(  ǥمفقود ǒجزاǕ Ûاسةȕ .ةưومر ǥيقة. مكسورȑ زمةǵǕ Ȱويف الداخ Ûمصقولة جيًدا ǒراƥ ǒالȕ بقةȕ. 
8 )1917(  ǝشرا Ûǳمصباǥمن احلافة مفقود Ǵ .Ǆقليال ǥņيكة. الفوهة مسودƧ ǥبقشر ǥمكسو. 

 )1800( Ȱقȍ ارǭǓ Ûǥجر  .ǥدȝالقا ɂلȝ ǥņمسود. 
 )1804(  ȋدفة      . قرȍ و منǕ Ʉر الكلسǲمن احل țخر       . مصنوɇا Ǣانƨوا Ûƙانبƨد اǵǕ ɂلȝ مȝونا Ǵمسط

ǡحمد .ɂسم) 3(القطر . مشظ. 
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 Ȱ13 /6(الشك :(لǲاملس ǒا يف املنطقة األشياȾليȝ ثرȝ Ɣة ال)9( 

 .يف الطبقات االستيطانية
3- )RN2029(       كلةǔمت Ûري كاملةȡ Ûديديةǵ ǥداǕ  ɂلȝ

 .سيǜ جًداƲو 

ǥيف احلفر :)A/ 26.6( 
1- )RN2044( اسةȕ  .Ȱقȍو ǒراƥ ǒالȕ بيةȕ Ȱالداخ ɂلȝ Ûةưمر ǥمكسور Ûالنصف ƃواǵ. 
 .من الداخȕ Ȱبقة ȕالƥ ǒراǒ. كسورǥ ومرưة ȕاسةÛ جزǒ من الداخȰ مفقود م )2045( -2

 

 )3( املنطقة *
إىل خندق  ) 96(كانـت هـذه املنطقة متتد من اجلدار         

من املمكن أن   ). 6/7 و 6/2الشكالن  (حفـريات مكلستر    
فتحة باب، متكن من الوصول إىل املنطقة ) 76(يكون للجدار 

 جًدا حيث ال    شديدلكـن هـذا اجلدار تعرض حلت        ). 4(
 الثاين عشر قبل    وعلى حجارة مصطبة القرن   . أن تظهر ميكن  

، عـثر على بعض طبقات احلشوة حتوي كثًريا من          املـيالد 
كانت ) 6/4الشكل  (احلجـارة، وفيما بينها عدة أرضيات       

   ƅاألرضية األد)A/10.23) (   قطع فحم حطب،   + من الطمي
وعلى حشوة من   ). بقايا لبعض السطوǳ  + أنقاض استيطان   

 » قعبسطح أƥر رمادي م   « ُمّد   »غريةقطـع حجـارة ص    «
)A/10.17, 79.2, 38.3, 81.2 ( وعليه مت اكتشاف)قطع من ) 3

عـلى هذا السطح ُعثر على      ). RN1636(وتـد برونـزي     
فوقها ) A/10.15, 16; 81.1 (رحشوة من حجارة وطني أصف«

 عند ارتفاع ) A/10.14; 79.1; 83.1(أرضـية من طني أبيض  
) A/10.12(ألرضيات األرضية   اهذه  تلت  . مـتًرا ) 686.75(
تعرضت هذه املنطقة   . )A/10.10 ( حتت »وأرضـية صفراء  «

يتضح مدى احلت    .للحت الشديد يف اجلانب الشرقي منها     
يف هذه املنطقة على أفضل شكل من واقع أنه ُعثر          ) املـائي (

على مواد من العصر ما بعد احلديدي فقط، على األرضيات          
رضيات الالحقة على مواد من كال      األدƅ، بينما احتوت األ   

لɊشياء ) 6/6(انظر الشكل   . العصر احلديدي والفترة الالحقة   
 .املسجلة اليت عثر عليها يف هذه املنطقة

 )4( املنطقة *
انظر (مت حفـر هذه الغرفة نزوالً حىت األرضية فقط          

 وصـفت هـذه األرضية بأهنا من طني        ć). 6/8الشـكل   
)A/.84.1, 2, 2a, 2.10a, 17 ( عند ارتفاع)م687-686,6  (

 ,A/2.9(وعـلى هذه األرضية مت كشف أنقاض استيطان  

9a, 10; 17.3 (  مـع أنقاض دمار)A/2.7, 7a (على . فوقها
) RN 989(األرضـية مت اكتشـاف قطعة من متثال صغري   

، وجسم )RN 900(إضـافة إىل خـرزة خزفية مصقولة   
وست قطع من إناء ) RN 924(حجـري يستعمل للصقل  

من ) 6/2(انظر اجلدول   . اسـطواين مزخرف ذي فتحات    
 .أجل األواين الفخارية اليت ُعثر عليها على هذه األرضية

مدخل سالك ميكّن من الوصول     ) 98(كان يف اجلدار    
ويف مـرحلة معينة ُسدŉت هذه الفتحة،       ) 5(إىل املـنطقة    

جداًرا ) 98(وحبسب الدفتر يكون اجلدار     ). 6/8الشكل  (
إذا كان هذا   . أن الدليل على ذلك غري موجود     الحقًا، مع   
 فـإذن تكـون هذه املنطقة قد مرت يف عدة           ،صـحيًحا 
غرفة واحدة كبرية،   ) 5 و 4( أوالً كانت املنطقتان     :تغريات

على . والحقًا أيًضا ُسدت فتحة بابه    ) Ż)98 بـين اجلدار     
األرضية كانت هناك طبقة أنقاض مسيكة وفيها ُعثر على         

 من  ثقلالعصر مابعد احلديدي، إضافة إىل      كثري من أواين    
، نشر ذلك )RN 491 (» باحلديدطخمل«احلجـر الكلسي  

 .›Scott, R.B.Y. 1985‹سŃكُت 
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 Ȱ14 /6(الشك:( 

)1361(     ǫوان الشرȍ ري منǲǵ ȋالقطر      .  قر Ûا ماȝًمستو نو Ȱبشك Ȱمشك
 .سم) 8(

)1673(       Ȱمجي ȐبيǕ Ʉكلس ÛǢøمثق Ûرøǲǵ  .    القطر Ûالنصف ƃواǵ)5 سم ( Û
 țسم3,5(االرتفا .( 

 .ǭǓار من دهان ǕبيȐ. الساق فقط.  قطعة من Ƣثال )1777(
مكسورǥ ومرưة مصقولة بالدوالǡ يف     .  ȕاسøة øȍغريÛǥ كاملة تقريًبا      )3839(

 .الداخȰ وȝلɂ احلافة
)3840(      ǥغريȍ اسةȕ نøة مøمقطع فقط .  قطع . Ȱمن الداخ ǡمصقولة بالدوال

 .وȝلɂ احلافة
)3841(  øقطع     ǥغريȍ اسةȕ نøمقطع فقط . ة م . Ȱمن الداخ ǡمصقولة بالدوال

Ȱالداخ ɂلȝ ارǭǓو. 
 

 :يف الطبقات االستيطانية
9-)   RN94 (اسة من املرمرȕ .ارج. قطعة فقطƪملمعة من ا. 

10-) 34( Ȱري كامȡ مكسور Ûوزن نول. 
 .وزن نول )33 (-11
 .مكسور ومرمم. وزن نولȍǕ ƙȕ Ûفر ȕري )97 (-12

 .زلÛ بازلǨ ملمع مغ )36(
)86(      Ʉاملسام ƙر الترافرتǲǵ Ûسرج Ȱكøبش ǡبوøǵ نøحȕ رنøج )Tufa 

travertine (Ȱري كامȡ ريǝخر داɇا Ǣانƨوا ÛǢانƨا ɂلȝ Ǵمسط. 
)87( ǫوان الشرȍ من ǥقدȝ ر مستدير منǲǵ. 
)621( ƙر مستدير مكسور من كال الطرفǲǵ .ǫوان الشرȍ من ǥقدȝ. 
 . وزن نول )34(

 scott 1985‹)1985() RN35( Û90 Û91 Û93‹ان ǲǵرية نشرها ْسكǕ Ǩُربع Ǖوز+ 

 :ȝلɂ األرȑيات
1-) RN3843(              دǵوا Ȑمقب Ûكتف Ûمن العنق ǒزين جزơ ǥرøن جøة مøقطع

 .وǕجزاǒ من اƨسم فقطÛ مكسورǥ ومرưة
مصقول يف الداخȰ   . مكسور ومرمم . مقطع فقط . ȕبق للطعام  )352 (-2

 .وفوق احلافة
جزǒ من القاȝدǥ واƨسم والعنقÛ مكسور ومرمم       . ق ȍغري Ǖبري  )1290 (-3

 .ȝلɂ اƪارج سحǲة سكȝ ƙمودية
 .احلافة واملقبȐ مفقودان. مكسور ومرمم. Ǖبريق كامȰ تقريًبا )312 (-4
 .السطǴ متǔكȰ كثرياǄ. احلافة وجزǒ من العنق مفقودان. Ǖبريق ȍغري )1240 (-5
 .مكسور ومرمم. قان وذيȰالصدر وسا. قطعة من Ƣثال ȍغري )1291 (-6
7-) 1783(              ȰيǾول الرقبة والȍǕ يوان معǵ مøجس ÛثالøƢ نøة مøقطع

ƙوالساق .ȐبيǕ من دهان ȓا خطوȾليȝ ǒراƥ ǥداǕ. 
8-) 1253(  Ȱقȍ رǲǵ .     دقيق احلبيبات Ɣرانيȡ رǲǵ من țمصنو . ǳسطو

ناȝمة جًدا لكن فيȾا منطقة ȍغريǥ حمكوكة من الوسط   . منبسطة
 . ناȝم جًداȝلɂ اƨانǭ Ǣلم

13-) 1322( Źدمغة خا /Ýǒجز 
)       116( ǥمكسور Ûقطعة من برونز. 
مصقول من الداخȰ   . كامȰ تقريًبا . øȕبق ȕعام مكسور ومرمم     )320       (

 .وفوق احلافة
 .مصقول من الداخȰ وفوق احلافة. مكسور ومرمم. ȍحنÛ قطع فقط )353       (
 .نوț من الرخامǵصاÛǥ من ǲǵر Ǖسود من  )1302      (

 .ǵلقة مصقولة من الداخȰ. قطعة من ȕاسة فقط )1320       (
 .مصباÛǳ جزǒ من احلافة مفقود )1321       (
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 Ȱ15 /6(الشك :( ا يف املنقطةȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)11.( 

 .الشفة مسودǥ.  مصباÛǳ جزǒ من احلافة مفقود )1169 (-4
 .رǕس ǵيوان وإǵدى ساقيÛȼ مدهون ǕبيȐ مع ǭǓار ǵǕزمة ƥراǒ من الدهان. ل ȍغري قطعة من Ƣثا )1116 (-5
6-) 1157( ȓغوȒم Ûس فقطǕالر Ûغريȍ ثالƢ  .ȐبيǕ ار من دهانǭǓ. 

1- )RN1123( ةưومر ǥمكسور ǥجر . 
 . جرǕ Ûǥقسام فقط )1119( -2
 . مصباÛǳ جزǒ من احلافة مفقود )1081( -3
 

 )5( املنطقة *
ملنطقة مل يتم الوصول إال إىل األرضية األعلى،        يف هذه ا  

( من دون رقم على ارتفاع حوايل        »أرضية بيضاء «وهـي   
خر ǔ ترتـبط هـذه األرضية ب      .)6/9الشـكل   ) ( م 686,9

) 98(بعد سد فتحة الباب يف اجلدار       ) 5(اسـتخدام للغرفة    
 هذه الغرفة،   ، ُعثر على فرن للخبز يف     )6/8انظـر الشكل    (

 /A(و). 6/10الشكل ( املسدودة مباشرة وراء فتحة الباب

) A/2.15(وفرن بلون رمادي خفيف من الداخل       هي  ) 2.13

، توجد فوقه   »فرن بلون رمادي خفيف من اخلارج     «هـي   
يف الفرن عثر على إناء للطبخ من ). A/2.12, 15.9(أنقاض 

قوًيا ذا  ) 99(كان اجلدار   ). 6/11الشكل  ( طـبقة األنقاض  
 header /ة معاكسة وطوبة معترضةطوب«فتحة باب بتقنية 

and Stretcher .(   وبـين الـدرج يف املنطقة)يف مرحلة ) 6
؛ ومع أنه يبدو أنه يسد فتحة الباب،        ة من دون شك   متأخر

فإنـه ال يزال من املمكن دخول الغرفة، ألن األرضية فيها           
 .بالضبط كانت عند مستوى الدرجة الثانية من الدرج

 
 Ȱ16/ 6(الشك :(ȝ مقطع ƙرب املنطقت)14 و13.( 
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 Ȱ17 /6(الشك :( ا من املنطقةȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)13) .( Ȱا الشكȒًيǕ 18/ 6انظر(. 

 .متǔكȰ إىل ǵد ما. كامȰ. سوار من الربونز )3376 (-9
 .متǔكȰ جزǒ من القصبة مقطوț. رǕس رمǵ ÛǴديد )4672(-10
 .خاŹ برونزيÛ متǔكȰ نوȝًا ما )4172(-11
 .قطعة من سلسلة برونزيةÛ متǔكلة )3433(-12

)      3368(      Ǆكثريا Ȱكǔبرونزي مت Ýوزن)الوزن . ) سم 1 * 1,2 * 1,2
 .›ȡ  = (›Scott 1985, nr. 93م10(

)      3369(       Ǆكثريا Ȱكǔمن احلديد مت Ǣøمكع Ýوزن) .سم 2 * 2 * 2 (
 ƃم38(الوزن احلاȡ  = (›Scott 1985, nr. 97‹. 

)      3408(       ȼولȕ ǢيȒق Ûديدǵ ةøقطع)سم 16  (  ȼȑرȝو)سم 2,5  (
 .متǔكȰ كثرياǄ من جȾة Ǖكثر من اȾƨة األخرى

)      3425( ǒإنا ǥدȝقا. 
)      4519(           Ʉر كلسǲǵ من احلافة فقط ǒجز Ûريةǲǵ اسةȕ قطعة من

 .رقيق
 .قطعة من مقبȐ جرȝ ÛǥليȾا ǵرف منقوش )3501      (
 .ȝ ÛǥليȾا ȍليǢ منقوشقطعة كم مقبȐ جر  )3784      (

ȏيف األنقا: 
 .RN3228( 3229 Û3234-37 Û3239 Û3240 Û3242-45 Û3274-50( ا ǲǵرًيا وزًن19
1-) RN3306(           ƙانبƨمن ا Ȱمجي Ȱمصقولة بشك Ûظميةȝ ن ملعقةøة مøقطع .  Ǣالطرف املدب

țمقطو. 
 ǵد   ملعقøة ȝظمية مصقولة بشكȰ مجيȰ من الطرفƙ لكن السطǴ متǔكȰ إىل            )3307 (-2

 .الطرف املدبǢ مكسور ومرمم. ما
3-) 3304( țس مقطوǕالر ÛȰمجي Ȱمصقول بشك ÛɄظمȝ رزƯ . 
الثقȡ Ǣري حمفور   . زر Ǖو Ǖداǥ ربط ǭǕاÛǫ سودőا النار      .  شǒɄø مøن ȝظøم      )3317 (-4

Ȱبالكام. 
التثقف ȡري حمفور . زر Ǖو Ǖداǥ ربط ǭǕاÛǫ سودőا النار    .  شǒɄø مøن ȝظøم      )3316 (-5

Ȱبالكام. 
 . وȍلة مفصليةÛ من ȝظمÛ مصقولة وسودőا النار )3281( -6
7-) 3270( Ʉر كلسǲǵ من Ûمغزل . 
8-) 3323(    Ǩمن اهليماتي Ûǥرزøا       .  خȾفي Ûالعالمات املنقوشة Ȑبع ȼليȝ Ǵاملسط Ǣانƨا

 .ǭقȡ Ǣري حمفور بانتظام
 

 )6( املنطقة *
يف هـذه املنطقة ُعثر على درج، مل يعط دفتر امليدان أي            

أنه بين من حجارة    ) 6/9(يبني الشكل   . تركيبهوصـف ل  
، يف أخفض   ) م 686,7(منحوتة كبرية، ترتفع درجاته من      

كان الدرج  . يف الدرجة األعلى  )  م 687,7(درجـة، إىل    
من جانبه اجلنويب، بينما إىل     ) 99(يسـتند عـلى اجلدار      

 وبذلك. ، رمبا لدعمه)101(الشمال منه بين اجلدار الصغري 

 ج أكثر من مترين، ولكـن بارتفاع متريكون طول الدر

مع أن املخطط يشري إىل أنه صعد حنو املنطقة         . واحد فقط 
عـلى املصطبة األعلى، فقد كانت هناك يف الواقع         ) 11(

فجـوة ارتفاعها أكثر من مترين بني أعلى درجة وأرضية          
يف الفراغ املتبقي مل يستطع الدرج أن ميɊ         ).11(املـنطقة   

من احملتمل أهنا   .  تصبح أشد احنداًرا   هـذه الفجـوة ما مل     
 ، أو)IIاملبىن (ارتفعت إىل األرضية الثانية للمبىن اجلنويب 

 ، كما أشار شيلوه    )Iاملبىن  (رمبـا إىل البيـت الشـمايل        
›Shiloh 1984: Figures 25‹. 
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 Ȱ18 /6(الشك ( ا يف املنطقةȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)13) .( Ȱا الشكȒًيǕ 17/ 6انظر.( 

 ǲǵر ترافرتاينǲǵ .Ýر ȍǕفر برتقاƃ رمادي.  مطرقة ǲǵرية )3636   (-6
7-)   3659(    Ȭøر دلøǲǵ  :    Ȱقيǭ ر رماديȒخǕ رøǲǵ .    من Ǆماȝنا Ǩاحل ȼجعل

ƙجانب. 
8-)   2828(    Ȭøر دلøǲǵ  :    Ǩالبازل țر من نوøǲǵ . مستدير تقريًبا . Ȼالوجو

 .املسطحة ناȝمة
9-)   3770(  Ȭر دلǲǵ  .  Ǖ Ʉر كلسǲǵ      وردًيا Ǩاحل ȼجعل Ûرمادي Ǣǵفر شاȍ

 .شاǵًبا ȝلɂ الوجȼ الناȝم
10-) 3670(   Ȭر دلøǲǵ  .        ȼتتعيم Ûمشبع باحلديد Ʉر كلسǲǵ خشن من Ǣمكع

 .إىل ǵد ما ȝلɂ وجȼ واǵد فقط
11-) 3831( ǡبوǵ قطعة من مطحنة  .Ʉر كلسǲǵ. 
 

ȏيف األنقا: 
1-)RN4278( ارجƪا Ûةưومر ǥمكسور Ûالنصف ƃواǵ Ûاسةȕ ǡمصقول بالدوال . 
 .كامȰ.  إبريق ȍغريÛ مصقول بالدلȬ بشكȰ جيد Ǖفقًيا )3445(-2
املقبÛȐ والكتف  .  إبøريق øȍغريÛ قاȝدǥ ذات قشرǥ من الكلس         )3436(-3

 .مكسور ومرمم. ǵواƃ النصف مفقود. والقاȝدǥ سودőا النار
4-)3637(         Ǣǵفر شاȍǕ Ʉر كلسøǲǵ Ûريøǲǵ رنøمن   .  ج Ȱم الصقȝنا

من الداخȰ ناȝم   . خشنȝلƲ ɂو   القاȝدǥ مصقولة   . ربعةاƨوانǢ األ 
 .نوȝًا ماÛ مغلف بطبقة مترسبة بنية فاƠة

5-)3638(    Ʉر كلسǲǵ Ýريǲǵ جسم  . Ǣǵفر شاȍǕ .    ةǭالǭ من Ȱم الصقȝنا
Ǣجوان .ǒزƨة من اȝالقطعة املقطو Ʉه ȻǾ3637 (ه(. 
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 Ȱ19 /6(الشك :( ƙرب املنطقتȝ مقطع)16 و13.( 

 
 Ȱ( يف املربع 6و 13املنطقتان ) 20/ 6(الشكA/XXIII (ǡالغر ȼتواج. 

 من ) 102 و 101(كانـت املنطقة الصغرية بني اجلدارين       
)A/25.2 :(»       بنية إسفنجية   –صـلبة ذات أنقـاض رمادية 

 وعثر هنا   .‘مكب نفايات ’ رمبا كان هذا وصفًا لِ     »طـرية 
إضافة إىل  ) 6/12الشكل  (عـلى ثـالث قطع من مصابيح        

ـ    ن أواين العصر احلديدي الثاين كما يذكر دفتر        كـثري م
خلف الدرج وحتته تتألف من طبقة      كانت التربة   . املـيدان 

رماديـة مـع شرائح من حجارة وطني رمادي لزج على           
 A/25.2 and(وعثر على كل من ). A/25.3, 3a, 4(األرضية 

25.3, 3a, 4 ( من دون ارتفاع » أرضية جصية بيضاء«على
. كانت األرضية اليت بين فوقها الدرج     ، وهـذه    ) م 686,3(

كانت أنقاض ). 7(تابعـت هذه األرضية إىل داخل املنطقة       
 .دمار تغطي املنطقة ومل يتم أي حفر حتت مستوى األرضية

 )7( املنطقة *
من دون رقم، وهي    » أرضية رمادية «هـنا عثر على     

).  م 686,3(عند ارتفاع    )6(استمرار لɊرضية يف املنطقة     
 » طبقة استيطانية « األرضية، مت الكشف عن      وعـلى هذه  

)A/3.22 (  فـيها أنقاض خراب)A/3.20, 21, 22, 24, 25 (
عثر على قطعة من مسمار     ) A/3.22(يف أنقاض   . فوقهـا 

 ).RN729(حديدي 
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 Ȱ21/ 6(الشك :( ا يف املنطقةȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)16.( 

 ȏبقة األنقاȕ يف :)A/ 669.31(: 
1-)  RN3310( دفة مشغولةȍ  .ري منتظمةȡ رǝدوا Ȱزخرفة منقوشة بشك Ûƙد الطرفǵǕ ة منƷشر ǒيف املركز. كاملة باستثنا Ǣقǭ ›Reese 1995‹. 
 .يلة من ǲǵر كلسȍǕ Ʉفر شاǢǵ ذات Ǖخاديد متǔكلة من اƨانبƙكتلة مستط.  جسم ǲǵري )3765  (-2

  )3758( Ǣǵفر شاȍǕ Ʉر كلسǲǵ Ûريةǲǵ ǥدȒالقطر .  من)د مشققة )  سم6(والسماكة ) 3,5سمǵ رافإىلȕند األȝ ما. 
 

ɂلȝية األȑاألر ɂلȝ: 
3-)  RN3450( زينơ ǒمكسور.  قطعة من جز Ûǥسم مفقودƨمن ا ǒوجز Ȑواملقب Ûةاحلافةưومر ǥ. 
4-)  3453( ǒإنا ǥدȝقطعة من قا  .ǥاحلافة السفلية مفقود Ʉلثǭ ƃواǵ .ةưومر ǥمكسور. 
 . قطعة من قاȝدǥ إناǒ مكسورǥ ومرưة )3454  (-5
 . قطعة من قاȝدǥ إناƴ ǒسورǥ ومرưة )3451  (-6
7-  )4404( ǒإنا ǥدȝقطعة من قا  .ǥالقطع مفقود Ȑة. بعưومر ǥمكسور. 
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 )21 /6(ع الشكȰ تاب
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 Ȱ21/ 6(تابع الشك( 

ɂية السفلȑاألر ɂلȝ: 
12-)  3970(   Ýريǲǵ مøجس  .   Ǣǵفر شاȍǕ Ʉر كلسǲǵ . Ʉهرم Ȱذو . بشك

  ǥة مستديرøقم .       Ûمةȝنا ǨبحȍǕ Ǣوانƨومجيع ا Ûا ماȝًنو Ȱكǔمت
 .القاȝدȡ ǥري ناȝمة جًدا. خط زخرفة منقوش

 .›RN3727( Û)3728( Û›Scott 1985(: وزنان ǲǵريان Ǔخران 
 

 :يف احلشوǨƠ ǥ األرȑية
 .ǲǵر دلÛȬ بازلǨ ذو ǵويصالتÛ سطǴ الدلȬ مسطǴ جًدا )4556  (-13

 

 :ȝلɂ األرȑية األكثر اƳفاȑًا
 .قطعة. وزن نول )3890  (-14

 .مطحنة يدوية بشكȰ السرج  )4645    (-8
 .تمطحنة يدويةÛ قطعة من ǲǵر من النوț البازلƔ ذي احلويصال  )3827    (-9

 .قطعة. وزن نول  )3825  (-10
 .وزن نول  )3261  (-11
 .مقبȐ برونزيÝ قطعة من خاȍ Źغري معلق بالساق  )4680  (-15
 .الساق حمين. متǔكȰ كثرياǄ. رǕس رمǵ ÛǴديد  )3394  (-16

 .) سم0,5(القطر . خرزÛǥ خزف Ǖزرق المع  )3328        (
 .) سم2,2(القطر . ن وȝاǒمنȒدǥ فخاريةÛ حمفورǥ م  )3359        (

نشرها مجيًعا ْسكƦ  Û   Ǩُسة ȝشر وزناȝ Ǆثر ȝليȾا ȝلɂ هȻǾ األرȑية        
›Scott 1985‹ :)RN3230-33( Û3228 Û3241 Û3246 Û

3257 Û3246 Û4441 Û4442. 
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 Ȱ22/ 6(الشك ( رب املنطقةȝ مقطع)17.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ȱ23/ 6(الشك :(لȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒا يف املنطقة األشياȾي)17.( 

 :يف الطمɄ واƨص
3-) RN3271( مشقق ǥدȝوالقا Ǣانƨمن ا ǒجز ÛǄحمروق كثريا Ûظمȝ مغزل من. 
 .متǔكȰ كثرياÛǄ قسم من الساق مقطوț. رǕس رمÛǴ من ǵديد )3395 (-4

 .ناȝم من مجيع اƨوانǲǵ .Ǣر شحǲǵ ÛǾر رمادي داكن )3623     (
 ). سم5( ساق ǵيوانÛ الطول .Ƣثال ȍغريÛ قطعة )3334     (
 .وزن ǲǵري )3251     (
)     3763(  țر مقالǲǵ .        ǥمكسور ÛǢǵفر شاȍǕ Ʉر كلسǲǵ قطعة كروية من

 .إىل قسمƙ ومرưة

 :ȝلɂ األرȑيات
1-)  RN3308(      ةưومر ǥمكسور Ûقطعة Ûة برونزيةøملعق  .   ƙانبƨمن كال ا Ǵǝشرا .

 .مصقولة جيًدا لكن سوņدőا النار
2-)  3325( ƙند كال الطرفȝ مشققة ÛرƥǕ قيقȝ Ûǥخرز . 

 .الداخȰ مصقول بالدوالȕ  .ǡاسةÛ قطعةÛ مقطع فقط )3485      (
)      3411( Ȱمن نص ǒجز Ûقطعة Ûديدǵ من ƙسك  .Ǆكثريا Ȱكǔالطول . مت)6.8 (

 .سم
 . وزن ǲǵري )3726      (
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Ȱ24 /6(الشك :( يف املربع Ÿنوƨاملقطع ا)A/XXIII(. 
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 Ȱ18(الدرج يف املنطقة ) 25/ 6(الشك ( ƙمبين فوق املدرج من القرن)ة الغربية) 9/ 10Ⱦƨو اƲ ȼǲق م مت. 
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Ȱ(املربع ): 26/ 6 (الشكA/XXIII ( يف املقدمة املنطقة ǡو الغرƲ ȼǲ20مت 

). 110 و 105(كان اجلدار اجلنويب هلذه الغرفة مزدوجاً       
ووظيفة هذا املبىن غري واضحة ألنه مل يتم الوصول إال إىل           
األرضـية العليا هلذه الغرفة يف أثناء احلفريات، وليس من          

كان استمراًرا  ) 106(واجلدار  . املتوفر لنا أي رسم ملقطع    
) 105(وكان توسيع هذا اجلدار وبناء اجلدار       ). 99(للجدار  

على ) 7(أو  ) 6(مل يعثر يف املنطقة     . امـتدادات الحقـة   
أرضـية عـلى مستوى األرضية العليا يف املناطق األخرى          

 .) م686,7(املوصوفة على ارتفاع 

 )8( املنطقة *
ية العليا من هذه الغرفة     مل ميكن الوصول إال إىل األرض     

من دون  » أرضية جصية بيضاء  «يف حفريات ِكنُين، وهي     
 ,A/15.10a, 11a (»أنقاض استيطان«رقـم عثر فيها على  

)  م 686,5(كانـت هـذه األرضية على ارتفاع        . )26.4
. تغطي املنطقة) A/15.10, 11, 12b, c, d(وطـبقات دمار  

 يف وقت   وقد كشف شيلوه عن هذه الغرفة كشفًا كامالً       
 .>بيت أهيل<الحق على أهنا 

الطوبة املعاكسة  مدخل سالك بتقنية    ) 102(كان للجدار   
وجداره الغريب تشكل من    ). 6/9الشكل   (والطوبة املعترضة 

 .تظهر أثاًرا جلص حمروق) 103/109(جدار مصطبة 
منتصبني )  م 1,7(ُعـثر على عمودين بارتفاع حوايل       

نويب على حفرة جصية   وعثر خلف العمود اجل   . يف الغـرفة  
كانت ). 103(و) 102(لها اجلداران   يف الـزاوية اليت شكّ    

حبسب الدفاتر امليدانية، حتوي    ) A/15.13(هـذه احلفرة،    
 يبدو أن ِكنُين وصلت إىل    . أوان فخارية وعظام حيوانات   

 حشوهتا فقط، ألن شيلوه حفرها من جديد باسمأعلى 
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 Ȱ27 /6(الشك :( طط املباينƯ)I-VI(. 

)L850 .(        إضـافة إىل األواين الفخارية من القرن الثامن
إىل السـادس قبل امليالد، وجد شيلوه قطًعا من معدن،          
وعـدة متاثـيل صغرية، ودمغيت خامت ومزيًدا من عظام      

 .عظًما ألمساك ) 88(احليوانات وبذوًرا وبقايا خشبية و    
وحىت اآلن مل يتم نشر إال عظام السمك؛ كانت هناك          

ع من السمك من البحر األبيض املتوسط،       عـدة أنـوا   
، ›Lernau and Lernau 1992:135‹وهنر األردن وهنر النيل 

ومبوجب هذا التقرير يعطي اكتشاف مثل هذه الكمية        
) نتيجة ذلك (والغايل  املستورد  الكـبرية من السمك     

دلـيالً عـلى مسـتويات املعيشة العالية لسكان هذا          
 .البيت

يف ) RN 1176(عثر على ُجعل يف أثناء حفريات ِكنُين 
الطـبقة االسـتيطانية على أرضية هذه الغرفة، إضافة إىل          

وُجعل آخر ) RN1729(قضـيب حديدي له زر برأسني   
، اكتشفت يف األنقاض اليت كانت      )من خزف مزخرف  (

 .تغطي األرضية

 )9( املنطقة *
 مل يكشف إال القليل من املنطقة اليت تقع مشال اجلدار          

ـ   ). 104( من دون  (تمل أنه كانت هناك أرضية      مـن احمل
) A/25.5b, c(» األنقاض االستيطانية«مغطاة ببعض ) جص

 اجلدار  لَتشكّ). A/26.5(وعلـيها كانـت أنقاض دمار       
الغريب هلذه الغرفة من املبىن احلجري املدرج الذي عثر فيه          

 وعظام حيوانات   »أوان مجيلة مصقولة  «: على فتحة حتوي  
 ).6/13الشكل : (يةحبسب الدفاتر امليدان

 )10( املنطقة *
كان خندق حفريات مكلستر يقع إىل جنوب املنطقة        

كانت ) 10(، وهذا يعين أن الطبقات العليا يف املنطقة         )3(
وإىل جنوب اخلندق، عثر    ). 6/7الشكل  (مفقودة جزئًيا،   

 فوق حجارة مصاطب القرن      شديد عـلى طبقات حت   
 ميكن يف الواقع أن     الـثاين عشـر قبل امليالد مباشرة، اليت       

من القرن   تكـون طـبقات دمار املبىن احلجري املدرج،       
وفوق هذه األنقاض مت    . العاشـر إىل التاسـع قبل امليالد      

، قد تكون حشوة    »حشوة حجرية كثيفة  «الكشـف عن    
كانت أواين  . إنشـائية لبناء بيوت العصر احلديدي الثاين      

 ) ق م  10/9(هذه احلشوة تتألف من خليط منشؤه يف القرن         
 ). ق م8/7(والقرن 

 مت الكشف عن سلسلة من أرضيات       »بنية طينية «على  
أنقاض استيطانية ) (A/1.25, 26: (العصـر احلديدي الثاين 

  حتت  »أرضية طينية بيضاء  «) رماديـة ترابـية وحـرائق     
)A/8.30, 52.2, 2a, 53.1, 54.1, 1a , 2, 60.1 ,3 (أرضية «و

فوقها عثر على و) 65.8a, 62.1c-d and( حتـت  »جصـية 
، )21-8.19( و)A/1.15-21c, 23, 24(» طبقات استيطانية«

) م 686(وهذه األرضيات مجيعها كانت على ارتفاع حوايل        
 .فوق مستوى سطح البحر

 اجلـدار الوحـيد الذي عثر عليه يف هذه املنطقة كان           
، وهـو جدار مصطبة من العصر احلديدي الثاين،         )119(

، وإىل اجلانب الشرقي من     )9(ار  الذي يبدو استمراًرا للجد   
 ,A/1.21, 23(» حفرة حريق«، مت اكتشاف )10(املنطقة 

23a, 24 (»رمبا بقايا فرن يف األرضية»مملوءة حبجارة ورماد ،. 
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عـلى األرضيات ويف األنقاض االستيطانية عثر على كثري         
، )6/14الشكل  (من األغراض، معظمها من طبيعة مرتلية،       

مل تتوافر أي   (ا جرن فخاري كبري     كـان مـن بينها بقاي     
واألشـياء املشاهبة غالًبا ما كان يتم وصفها  ). صـورة له  

 نشر . يف املنشورات»foot baths /حبمامـات األقـدام  «
 ,RN 35, 90, 91, 93 (›Scott(سŃكُت أربعة أوزان حجرية 

R.B.Y, 1985‹ . وحبسب ما قاله األخري فالشكل)RN91 (
) RN35(صقل، بينما كان تفسري      بل حجًرا لل   ثقالًمل يكن   
 هلكن من املمكن أن   .  هيلينسيت أو رمبا هريودي    ثقلبأنـه   

ويف أنقاض دمار على األرضية عثر    . كان حجر صقل آخر   
إضافة إىل عدة قطع    ) RN3730( حجري آخر    ثقلعـلى   

 ).RN 3850, 3851(من أثقال نول 

 )11(املنطقة  *

بيضاء من  على مصطبة أكثر ارتفاًعا، عثر على أرضية        
تراب «كـان عليها أنقاض استيطانية،      ) A/24.1(جـص   

كانت هذه ). A/15.7, 8 (»أصـفر وقطـع أوان ورماد  
األرضـية تقع فوق جدران وحشوة مصطبة القرن الثاين         

حتتها ) 68(ُعثر على جدران املصطبة     ). عشـر قبل امليالد   
ما يعين أهنا   )  م 691(كانـت األرضية على ارتفاع حوايل       

بأربعة ) 9-1(أرضية املصطبة الكربى يف املناطق      أعلى من   
وعند اجلانب الغريب، ارتفعت املصطبة حىت اجلدار       . أمتار

وهو جدار مصطبة من العصر احلديدي الثاين، انظر        ) 110(
 .من أجل رؤية هذه اللقى) 6/15(الشكل 

 )12( املنطقة *

من )  م 2(ة متطاولة بعرض    مساحتغطـي هذه املنطقة     
يف القرن السابع قبل    ). 9-1(قي للمناطق   اجلانـب الشر  

امليالد، Ż تكبري مصطبة القرن الثاين عشر قبل امليالد وبناء          
جداره (وجد شيلوه اجلدار نفسه ). 129(جـدار املصطبة    

753 (›Shiloh Y., 1984: Figure 20‹ . ومل يتم الوصول إىل
 .مستوى األرضية هنا

 )13( املنطقة *

) A/679.2b (»سطح«ثر على   ، ع )A/XXIII(يف املربع   
فوق حجارة املبىن احلجري املدرج من القرن العاشر قبل         

 ,A/769.2)(» حشوة«وعلى هذا السطح ُمّدت ). امليالد

2c   وعـثر عـلى أرضية الحقة عليها )A/679.1, 1b, 1c, 

وكانت هذه األرضية الالحقة  )6/16(الشـكل  ) (699.53
، ) م 686,2( على ارتفاع حوايل     »أرضـية جصية خشنة   «

وحبسب رسم املقطع يف الشكل     ). 112( حنو اجلدار    تصعد
 ).111(كانت هذه األرضية أقدم من اجلدار ) 6/16(

) mudbrick( آجر طيين     من مت الكشـف عـن مقطع     
) A/669.11, 11a-c, 47-52, 680.1, 1b(وحجـارة ساقطة  

ويف هذه الطبقات من األنقاض عثر على كثري من         . فوقها
 البقايا العظمية، وسوار برونزي وبعض      األشـياء وبعض  

 نشر سŃكُت  ). 6/18 و 6/17الشكالن  (املطـارق احلجرية    
 . وهي مجيًعا موضحة هنا›Scott, 1985‹ حجرًيا ثقالً) 19(

ُعثر على بعض األشياء    ) 114(يف جـدار املصـطبة      
 احلجـرية الصغرية رمبا كانت تستعمل حشوة هلذا اجلدار         

)RN4160 :(  و ارية؛طاولة أوان فخ )حجر صقل؛   ):4531 
مطحنة سناد  : )4543( قاعدة حجرية هلاون؛ و    :)4534(و

مطحنة حبوب   :)4579(؛ و بشكل سرج ) جمرشة(حبوب  
 .بشكل سرج

 )14( املنطقة *
 ,A/665.32(ت األرضية السفلى يف هذه املنطقة ُمـدّ 

673.1, 1a, 2, 2a (   عـلى حجـارة املبىن احلجري املدرج
حشوة «وعلى  ).  م 686,4 – 686,2(مباشرة على ارتفاع    

تغطـي هذه األرضية، عثر على      ) A/665.29 (»حجـرية 
 )A/665.29a, 673.1, 1a, 2, 2a (»أرضـية جصية بيضاء «

كانت األرضية ). A/665.10, 13a(وعلـيها طبقة أنقاض  
 ).6/16الشكل ()  م686,75(األحدث على ارتفاع 

ما واجلـداران الشمايل والشرقي هلذه املنطقة حدث هل       
ووجود فتحة الباب اليت تتيح الوصول إىل       . شديدحـت   

، أمر  )6/2(، كمـا هـو مبني يف الشكل         )13(املـنطقة   
قد حدث له حّت شديد  ) 112(مشكوك فيه ألن اجلدار 

وإضافة إىل ذلك ƣة فرق يف االرتفاع حبوايل        . من الشرق 
 ) 13(نصـف متر بني األرضيتني األكثر علًوا يف الغرفتني          

وعلى . هـو ما جيعل املرور هنا غري حمتمل أبًدا        ، و )14(و
نقȈ  عليهما   األرضـية السفلى، عثر على مقبضني جلرتني      

 .)RN3785, 3786(خامت صليب 
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 )15( املنطقة *
، عثر على غرفة مملوءة     )14(إىل الشـرق من املنطقة      

 .حبجارة دبȈ، لكن مل يتم كشفها حىت مستوى األرضية

 )16(املنطقة  *
، مرة )A/676.8-11, 14(رضية السفلى هنا األُمّدت لقد 

6الشكل  (ثانية، على حجارة املبىن احلجري املدرج مباشرة        

 فـوق هذه األرضية عثر على طبقة من تربة حجرية          ). 19/
)A/676.6, 6a, 6c ( وعليها مدت أرضية أعلى)A/676.3a-f, 

4a, c, f, 5c, 6f (   حشـوة أخـرى Ż)A/676.2b, 2c, 2f (
 , A/676.1, 1a, 1c, 1f, 1g(األرضيات األعلى وعليها مدت 

2a, 4, 5, 669.33, 34, 34a,b, 37 (  وعـلى هذه األرضية مت
  ذات صفراء«الكشـف عـن طبقة أنقاض وصفت بأهنا         

كانـت األرضية األعلى ارتفاع     ). A/669.31 (»حجـارة 
) 13(أخفض من أرضييت املنطقتني     : أي)  م 484,3(حوايل  

مكسًوا باجلص عند   ) 114(ن اجلدار   كا.  اثنني مبترين) 14(و
يف هذه الغرفة مت اكتشاف    ). 6/20الشكل  (جانـبه الشرقي    

كـثري من األشياء معظمها ذات طبيعة مرتلية، مثل قواعد          
وكانت بعض  ). 6/21الشكل  (أوان، وجـرار وأثقال نول      

 ومخسة عشر ثقالً  اللقـى الـبارزة تشمل مقبًضا برونزًيا        
ومثيالت هذه  ،  )RN3310(حجـرًيا، وَصـَدفَة مشـغولة       

وقد كان  . ن بالد ما بني النهرين    األشـياء هـي باألصل م     
 .›Reese D.S. 1995:269‹ِريس قد نشر الصŉَدفَة 

عثر على سند جمرة    ) 115(يف داخـل حشـوة اجلدار       
وحجًرا ) RN4671(وسكني حديدي   ) RN552(حجري  

 ).RN4611(مصنًعا 

 )17( املنطقة *
مبدخل عريض  ) 16( بالغرفة   هـذه املنطقة كانت متصلة    

وقد عثر على سلسلة كاملة من األرضيات      ). 115(يف اجلدار   
-683,6(لى ارتفاع  ع)A/670.18, 18a, 680.3, 8, 10-24(هنا 

وكان ) A/669.43,43a = A/665.26(، واألرضـية  )م 684,3
؛ )A/669.40-42a, 678.1; Figure 6.22(» طمي وجص«عليها 

 ).6/23(ها هنا، انظر الشكل لɊشياء اليت ُعثر علي

 )18( املنطقة *
يف القطاع اجلنويب من     و )16(إىل اجلـنوب من الغرفة      

، عثر على درج يصعد من حوايل       )A/XXIII(املربع جزئًيا   

/6(وحبسب الشكل   ). 6/24الشكل  ) ( م 686,1 – 683(
، كان يتألف من حجارة منحوتة بأطوال متعددة بين         )25

فوق املبىن  ) B4الطور  (ة  عـلى طـبقة من حشوة حجري      
 .احلجري املدرج

 )19( املنطقة *
وصل الدرج صعوًدا إىل املنطقة اليت أمكن الكشف عن         

 686(وعند مستوى   ) 6/24الشكل  (جـزء صغري فقط منها      
 : عـثر عـلى سلسلة من طبقات أرضيات       )  م 686,25 –
)A/677.13-16, 677.4 .(  ويف األنقـاض على األرضية العليا 
)A/677.1(           عـثر عـلى قطع أوان فقط، إضافة إىل غرض 

، متǔكل إىل حد ما،     )؟(جمس أذن برونزي    «وصـف بأنه    
 ). RN4694 (») سم13,8(طوله 

 )20( املنطقة *
عثر على سلسلة   ) 117(إىل الشرق من جدار املصطبة      

 ,A/672.24, 28, 30, 32 ,32a ,34: (من طبقات األرضيات

طبقات من «قايا ، تـتألف مـن ب  )680.2 ,670.48, 36-43
وأوان فخارية  .. ى باحلجارة جـص أبـيض بعضها مقوّ     

). 6/24الشكل  (، كما وصفتها الدفاتر امليدانية      »مهشـمة 
ويتامخها من  )  م 2,5(كان عرض هذه املنطقة يبلȠ حوايل       

واألرضيات كانت  ). 120(جانبها الشرقي جدار املصطبة     
 ).6/26انظر الشكل ) ( م682,30 – 682(على ارتفاع 

). 12(استمرار للشارع   : مت شـرǳ هذه املنطقة بأهنا     
ب طبقة من   كان قد حفرها جزئًيا أخدود ماء كبري، رسّ       

، لكن هذا قد    )6/24الشكل  (حجـارة يف جـص طيين       
وقد عثر على مصارف    .  تصريف مياه  يكـون بقايا شبكة   

وحبسب الدفاتر  ). ، انظر أدناه  29(مـاء مشاهبة يف املنطقة      
وقد يكون  .  املنطقة أخدودا ماء آخران    امليدانـية عرب هذه   

هـذا السـبب يف أن األواين الفخارية كانت خمتلطة يف           
وإضافة إىل األواين الفخارية عثر فقط على خرزة        . طبيعتها

 ).RN3328(حجرية خضراء 
وقطعة ) RN4370(عثر على جرة صغرية     ‘ فجوة’ويف  

ي ومل تعط الدفاتر امليدانية أ    ). RN4451(من متثال حيوان    
 .معلومات أخرى عن هذه الفجوة

 )21( املنطقة *
تقـع هذه املنطقة إىل الشرق من جدار مصطبة العصر          

مل تكشف ِكنُين إال عن قطعة      ). 129(رقم  ) II(احلديدي  
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ومل تصل إىل أي أرضية هنا      . طويلة ضيقة من هذه الغرفة    
واكتشف شيلوه املزيد عن هذه     ). 6/2انظـر الشـكل     (

فرياته هلا، ووجد واحد ومخسني ختًما املـنطقة يف أثناء ح    
).  م 681,25(عـلى أرضية مكسوة باجلص على ارتفاع        

 House of /بيت األختام(ى هذه األرضية وهلذا السبب ّمس

the Bullae (›Shiloh, Y. 1984:19‹. 

6 /3 /3 (@@ïãbj½a)I-III (@Ê‰b’Ûaë)12/20( 
 .لرؤية خمطط هذه املناطق) 6/27(انظر الشكل 

 )Ɩ)1  املب*
مل تكشف ِكنُين إال عن     ). 9 و 8(املنطقتني  كان يشمل   

جـزء صـغري من هذا املبىن، وتوقفت عندما وصلت إىل           
 كان مدخله بعرض متر واحد يف اجلدار . األرضـيات العليا  

). 6/7( الشارع   يف، الواقع يف اجلانب اجلنويب من املبىن،        )102(
 دعامة  وعـثر على عدة قطع من احلديد قربه، رمبا كانت         

   Ƒيعطـي بيان احلفرة     . للـباب اخلشـ)A/15.13=L850 (
وقد . دليالً على ثراء القاطنني   ) خنفستني(واكتشاف ُجعلني   

تابع شيلوه احلفر، وفسر هذا املبىن بأنه بيت تقليدي مؤلف          
هلذا املبىن من جانبه الشمايل، ملحق فيه       . مـن أربع غرف   

رة ختزين  مـرحاض وغرفة ختزين ُعثر على سبعة وثالثني ج        
يعرف هذا  . فـيها، وعلى كثري منها دمغات وردية الشكل       

البيـت أيًضا ببيت أهيل ألنه ُعثر على هناك على كسرتني           
 .›Shiloh Y. 1984:18‹من أنية فخارية حتمالن هذا االسم 

* Ɩ2( املب( 
. كشفت ِكنُين عن هذه املناطق    : )4-1(املøناȕق من    

 استحالة إعادة    ثبتت شديدولسوء احلظ، وبسبب احلت ال    
يف داخل الغرف، ميكن متييز عدة      . إنشاء خمططها بالكامل  

أقدمها فوق مصاطب القرن    مّد  طـبقات أرضيات، قد مت      
 .الثاين عشر قبل امليالد مباشرة

قد بين يف وقت    ) 28(ذكـر الدفتر امليداين أن اجلدار       
مـتأخر عن اجلدران األخرى، اليت كانت مجيعها متصلة         

) 5 و 4(يبدو أن املنطقتني    . ت األكثر قدًما  بطبقات األرضيا 
كانـتا يف األصل غرفة واحدة ورمبا باحة ذات أرضية من           

يف الطور االستيطاين   . طني، قسمت فيما بعد إىل غرفتني     
قد سد، وبذا   ) 98(األخري كان املدخل املوجود يف اجلدار       

وأصبح من غري   . قسـم هذا املبىن إىل وحدتني منفصلتني      
ومن . )6/7(ل إىل املبىن اجلنويب عرب املنطقة       املمكن الوصو 

 مت بناء   ).6/7(املمكـن أنه كان هناك مدخل عرب املنطقة         
 يشري تقسيم هذا املبىن     .)5(فرن للخبز يف الغرفة الصغرية      

إىل استخدام مكثف على حنو متزايد ملكان املعيشة املتوفر         
يف القـدس، رمبـا يرتبط ذلك بالغزو البابلي الذي سبب           

 .وب كثري من الناس إىل العاصمةهر
ال تعطـي األغراض اليت عثر عليها يف هذا املبىن كثًريا           

معظم األواين  . مـن املعلومـات عـن استخدام الغرف       
ُعثر على  ) 3(يف الغرفة   . الفخارية من النوع املرتيل العادي    

من املمكن أن هذه الغرفة . عدة مقابض جرار عليها نقوش    
 .كانت تستعمل للخزن

شـكلت هاتان املنطقتان شارًعا     : )7 و 6(نطقøتان   امل
يتيح الوصول   ،)12/20(جانبـًيا صغًريا بعيًدا عن الشارع       

مل يقم الدرج إال يف طور      ). II(و) I(إىل كـال املبنـيني      
بعد ). II(الحـق، ألنـه أغلق إمكانية الوصول إىل املبىن          

من الصعب . عثر على درجات مشاهبة) III, IV(املبنـيني  
ما إذا كانت هذه الدرجات خاصة تتيح الوصول        حتديـد   

إىل طابق أعلى من املباين، أم درجات عامة تصل الشوارع          
 .من خمتلف املستويات

وألهنا وجدت دائًما مستندة على جدار البيت فإهنا قد         
) 6(مل يكن الدرج يف املنطقة      . تكـون درجـات خاصة    

بة بالتأكـيد شديد االحندار مبا يكفي للوصول إىل املصط        
، وبواسطته يستطيع املرء أن يصل      )11(العلـيا من املنطقة     

 .إىل كال الطابق العلوي وشارع أعلى أو مبىن واقع هناك
 وتوسيع اجلدار  ) 6(لقـد جعل بناء الدرج يف املنطقة        

أكثر صعوبة بالتأكيد، ) I, II(الوصـول إىل املبنيني  ) 106(
نية من  كان مستوى الدرجة الثا   . لكـن مل جيعله مستحيالً    

) 5(األرضية يف الغرفة    كانت  بينما  )  م 686,86(الـدرج   
بعد الدرج مباشرة، ُعثر على مكب      ) 686,90(مبسـتوى   

 .نفايات حيوي أربع قطع من مصابيح

* Ɩ3( املب( 
كانت عدة جدران ال تزال     : )17 – 13(املøناȕق من    

، لكن عند الطرف الشمايل     ) م 2,4(منتصـبة إىل ارتفاع     
. تقريًبا قد تǔكلت على حنو كامل تقريًبا      كانـت اجلدران    

. لذلك كان من الصعب حتديد املخطط الكامل هلذا املبىن        
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) 16(كانت أرضيتا الغرفتني    . فقد كان بين على مستويني    
كان ). 14(و) 13(أدƅ مبترين من أرضييت الغرفتني      ) 17(و

باالمكان متييز عدة مستويات أرضيات داخل كل غرفة،        
 .خيها إىل العصر احلديدي الثاينتارينسب وكلها 

يف . مرتلية وجتارية : دلت اللقى أن هلذا املبىن وظيفتني     
مت الكشـف عن ما جمموعه سًتا       ) 16(و) 13(الغرفـتني   

أو رمبا أربعة وثالثني مع حجرين      (وثالثـني وزًنا حجرًيا     
، بينما عثر على أربعة أوزان حجرية إضافية يف         )للصـقل 

 احلجرية، كانت تستخدم يف     واألوزان. الغـرف األخرى  
العصر احلديدي لوزن املنسوجات الغالية واملعادن الثمينة       

وقد عثر على عدد من     . مـثل الذهـب والفضة والربونز     
املطارق وحجارة الصقل، إضافة إىل عدة قطع من حديد         

 .وبرونز، وسوار برونزي ومقبض برونزي
لذلـك قد يفسر هذا املبىن بأنه مشغل لصانع أدوات          

) 12 :6.21(وميكن أن يكون احلجر اهلرمي الشكل . ونزيةبر
الشكل (كـان يسـتعمل سنداًنا، لكن احلوض احلجري         

اململـوء بالقار، ميكن أن يكون استعمل وسادة  ) 4 :6.18
واملطارق . ›Hodges 1964: 78‹لزخـرفة األواين الربونزية  

احلجـرية كانت غالًبا ما تستخدم لتشكيل طاسات من         
ربونز؛ أما استعمال الذهب والفضة فقد نادًرا       ألواǳ من ال  

›Hodges 1964: 74‹ .مـن املمكن أن احلديد كان يصنع  و
لقـد سجلت عدة قطع من احلديد، وواحدة من         . هـنا 

 iron /مشبعة باحلديد«املطارق موصوفة يف السجل بأهنا 

impregnated « )  ومن اجلائز أنه كان ) 10 :6.12الشـكل
( اهليماتيت   /كسيد احلديد األƥر  لـلخرزة املصنوعة من أ    

haematite) (  وظـيفة أكـثر شيوًعا  ) 8 :6.12الشـكل .
‹فاهليماتيـت كـان يسـتخدم لصقل األشياء الربونزية          

Hodges 1964:76‹ . كان واحد من األوزان احلجرية اليت
مصنوًعا  )Scott, R.B.Y. 1985‹ ،)RN4250‹نشرها سŃكُت 

وظيفة نفسها ال له  تنمن اهليماتيت أيًضا ومن املمكن كا
ف سŃكُت على قطعتني من     ّرتعوقد  . الـيت كانت للخرزة   

. لنستيانيا وزنان هيمعلى أهن) RN3368, 3369(الـربونز  
لكن بسبب العثور على هذه األشياء على أرضيات بيوت         
العصـر احلديدي مع أغراض تعود له أيًضا فإن تعريفًا هلا   

 .كمواد خام يبدو أكثر احتماالً
بر حفر من الربونز    إثر على كماشات أو أزاميل أو       مل يعُ 

أو احلديد، كما مل يعثر على قوالب حجر للمجوهرات أو          

أي خمـزون من الربونز أو احلديد، باستثناء قطع صغرية من           
وقد يكون السبب أن هذه األدوات أكثر       . هذيـن املعدنني  

قيمة، وإما أن يكون الصانع قد أخذها معه أو أن السارقني           
 .ƥلوها وذهبوا هباقد 

ُعـثر عـلى معظم األشياء وقطع األواين الفخارية يف          
. بدور غرف ختزين  ، لذلك رمبا مارستا     )16 و 13(الغرفتني  

). III(كانت هبًوا تابًعا للمبىن     ) 10(ومن احملتمل أن املنطقة     
عند طرفه الشرقي حفرة حريق كبرية، رمبا بقايا        كانـت   

وسخة « هنا بأهنا    يصـف دفـتر امليدان األرضية     . فـرن 
وعثر على كمية كبرية من األواين . »dirty ashy /رماديـة 

الفخارية املرتلية على هذه األرضية، إضافة إىل بعض أوزان         
كانت األحواض من   . الـنول وحجر شحذ وƥام أقدام     

مثل هذه تستعمل   ). terracotta /الفخار(الطـني النضيج    
 .›Galling 1977:30f‹لغسل األقدام حىت القرن العشرين 

شكلت هاتان املنطقتان شارًعا    ): 19 و   18(املنطقتان  
مع درج يصعد إىل    ) 12/20(صـغًريا يـبعد عن الطريق       

 ).III(مستويات األرضيات يف الغرف العليا من املبىن 
  țم 6,2(كان هذا طريقًا أو ممًرا بعرض       ): 12/20(الشار (

ألف من  كانت أرضيته تت  . يسري إىل الشرق من هذه املباين     
ويف جانبه  . طـبقات من اجلص األبيض املقّوى باحلجارة      

 ، كان مستواه على ارتفاع     )A/XXIII(اجلـنويب يف املربع     
 كـان يرتفع إىل    ) A/I-III(لكـن يف    )  م 682,3 – 682(
اليت كشفها شيلوه   ) IV(عـادت قاعدة املبىن     ).  م 685,5(

 احندر، لذلك   )م 682 – 681(يف الشـمال، إىل ارتفاع      
 ألنكان هذا الفرق يف االرتفاع      . لشـارع مـن جديد    ا

البـيوت والشـوارع كانت مبنية فوق املصاطب القدمية         
 .واملبىن احلجري املدرج، اليت أصاهبا احلت جزئًيا

، عثر على كومة    )20(حتت أرضيات وأخاديد الشارع     
فوق مصطبة القرن العاشر    ) B4الطور  (كبرية من احلجارة    

تفسري وجود احلجارة بأنه ناتج بسبب      وقد مت   . قبل امليالد 
احلـت الـذي حدث للمصطبة أو أهنا قاعدة ألرضيات          

  ُعثر على ثالثة قطع أوان مكسرة، نشرها ليمري       . الشارع
)Lemaire (         ونسـب تارخيهـا إىل هناية القرن الثامن قبل

وهذا يتفق مع فترة بناء . ›Lemaire 1978:156-160‹امليالد 
وتذكر النقوش والكتابات جراًرا من     . هذا احلي من املدينة   

املذكورة يف سفر   ) العشر(زيت وحبوب إضافة إىل كلمة      
كانت ) %10(والـيت تشري إىل ضريبة      ) 22: 14(التثنـية   
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من الواضح أن هذه القطع     . تفـرض عـلى إنتاج العزبة     
 .املكسرة كانت من طبيعة إدارية

6 /3 /4 (@ôŠþa@ïãbj½a 
إىل . ى من هذه املنطقة   مت الكشف عن عدة مبان أخر     

، كشف شيلوه عن جزء من مبىن       )I(الشـمال من املبىن     
وسيسّمى هنا ) (Burnt Room( الغرفة احملروقة ّمساهآخـر  
نفسه ) III-I(وهذا املبىن يف أسلوب املباين      ). ‘IV’املـبىن   

ذات األرضـيات املكسـوة باجلص والدرج املستند على         
صغرية من املباين   مت الكشف عن أجزاء     . الـدرج اجلنويب  

 21املنطقة  (ومصطبة أدƅ   ) 11املنطقة  (على مصطبة أعلى    
 .)بيت األختام: وبيت شيلوه املسمى

6 /3 /5 (òäí†½a@ïy 
ميكن تفسري هذا الصف من املباين بأنه حي من مدينة          

وتاجر ) III(للحرفيني والتجار مثل صانع الربونز يف املبىن        
  التقليدي،مـن النوعكـانت هذه البيوت . بيت األختام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتيح الوصول  ) 8، و 4/5،  10(ذات مدخل إىل هبو املناطق      
تشري الكميات الكبرية   . إىل غرف العمل والتخزين خلفها    

مـن أنقاض حجارة الطني على األرضيات ووجود عدة         
ويبقى . درجات، إىل وجود طابق ثان كان يستخدم للنوم       

مل ćتذكر أي . إذا كان البهو مسقوفًا؟   السـؤال مفتوًحا ما     
حجارة من  «أنقاض لسقف يف الدفاتر امليدانية، بل أنقاض        

ميكن التوضيح أن هذه املباين قد      .  وطـني أصفر   »طـني 
 ق  587(دمـرت يف أثناء االحتالل البابلي للقدس يف عام          

وبسبب . باكتشاف بعض رؤوس الرماǳ يف األنقاض     ) م
اقبة داخل معظم الغرف،    العـثور على عدة أرضيات متع     

ت فترة طويلة،   خدمفـباإلمكان االفتراض أن البيوت است     
مـع أنه من الصعب إعطاء تاريخ لبداية االحتالل بسبب          

يبدو من احملتمل   ).  وأعاله 6/1انظر اجلدول   (طبيعة الوثائق   
كـثًريا أن البيوت بنيت عندما فقد املبىن احلجري املدرج          

لدفاعية يف هناية القرن الثامن     وظيفته ا ) الذي تستلقي عليه  (
 .قبل امليالد، بعد بناء جدار املدينة على السفح
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6 /4 (@Ö†ä¨a)I( 
 

Ǹف التأريȍالطور الو 
 VI,V T5املبنيان  ق م7-6القرن 

 Ǖ T6نقاȏ دمار  ق م وما بعد587من 
 

، عثر على بعض جدران وأرضيات      )I(يف أعلى اخلندق    
 – 12( يعود تارخيها إىل القرون      البـيوت فوق املصطبة اليت    

’املبىن  (هذا البيت   ): 5 و 4انظر الفصلني   (مباشرة  )  ق م  10
V‘    ثل آخر طور استيطاين من      مي كان) 25-22، املناطق من

تكسو ) T6(أنقاض الطور   ). 6/28الشكل  (العصر احلديدي   
وبسـبب احلت الكبري هنا كانت األواين       . هـذه املـباين   

 .ذا املبىن خمتلطة مبواد الحقةالفخارية على أرضيات ه
وعـند أسفل املصطبة الكربى األدƅ من القرن العاشر         

، ‘VI’املبىن ) (sturdy house(قبل امليالد ُعثر على بيت قوي 
 .عن جزء صغري منهإال كشف ي مل) 26-27املنطقتان 

6 /4 /1 (@Õbä½a@Ñ•ë)22-25( 

 )22( املنطقة *
 يف   مباشرة )megalithic(جـارة الكـبرية     احلفـوق   

املصـطبة األعـلى يف القرن العاشر قبل امليالد عثر على           
، حتيط بغرفة عرضها مخسة     )123،  122،  121(اجلـدران   

بين من  ) 121( اجلدار   .أمتار وطوهلا ستة أمتار على األقل     
حجـارة ضخمة غري منتظمة، وكان يقوم مبهمة اجلدار         

رضية يف  واأل). 6/28الشكل  (احلاجـز اجلنويب هلذا اŎمع      
  »سـطًحا ذا حشوة من طني     «هـذه املـنطقة كانـت       

)A/103.28, 28a ( على ارتفاع)فوق مستوى )  م677,35
اكتشفت بعض العظام   ). 6/29الشكل  (سـطح الـبحر     

 الصـغرية حتت األرضيات فوق حجارة املصطبة الكبرية        
)A/103.31 (      تربة جيب من   «مباشـرة واليت وصفت بأهنا

رمبا ( عظام بالية ها، ورمبا في»)tan earth(بلـون بين فاتح  
، وكذلك  )طفل وقطعة متفحمة من عظم     عضـد    عظـم 

 واألشـياء املسجلة من املكان     . بـذور وأوان فخاريـة    
)A/103.31 (      موضـحة يف الشـكل)هذه األواين  ). 6/30

 .يعود تارخيها أيًضا إىل العصر احلجري املتأخر

 )23( املنطقة *
). 22(رب من الغرفة    كانـت هذه املنطقة تقع إىل الغ      

أرضـيتها املمـدودة فوق مصطبة القرن الثاين عشر قبل          

 » تراب قاس حمشور  «املـيالد مباشـرة كانت تتألف من        
)A/103.20, 21 (    وعـثر علـيها عـلى أنقاض استيطانية 
)A/103.18 (   بّنية، كمية كبرية من األواين     «وصفت بأهنا

 دمار  كانت أنقاض . » من فحم احلطب    بقع الفخارية فيها 
)A/103.16 (    تغطي املنطقة بكاملها)   6/31انظر الشكل .(

فوق األرضية  : ، أي ) م 687,8(األرضـية كانت بارتفاع     
 .حبوايل متر ونصف املتر) 22(املوجودة يف املنطقة 

 )24( املنطقة *
  »حجارة وتربة قاسية  «يف هـذه الغـرفة عـثر على         

)A/202.26 (   على ارتفاع)قاض  كان عليها أن   ،) م 678,2 
)A/202.18 (»        حمشـورة مع قطع أوان فخارية وقطعة من

 يف وقت )125(بين جدار املصطبة ). 6/31الشكل  (»جص

 
 Ȱ28/ 6(الشك :( ندقƪمن ا Ÿطط للقسم الغرƯ)I(ȼنȝ الكشف Ź كما . 
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 Ȱ29 /6(الشك :( للخندق ƃمن املقطع الشما ǒجز)I() ا Ûلتحديد املوقعȰ28/ 6 (نظر الشك.( 

 
 
 
 
 
 

 
 Ȱ30/ 6(الشك :(ا يف الطبقةȾليȝ ثرȝُ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا) A/103.31( 

5-)  427( ǳمصبا . 
)      305( Ȱكام ÛȬمصقول بالدل Ûغريȍ إبريق . 
مكسورȕ  . Ûǥاسøةǵ Ûلقøة مصøقولة من الداخȰ وǵول احلافة          )456      (

 .)RN457(ومرưةȡ Ûري كاملة مشاŏة ل
. مكسور ومرمم . ذو سطǴ مصقول باللون الوردي    . م øȕبق ȕعا   )462      (

Ȱري كامȡ. 

1-)  RN457(          Ûةưومر ǥمكسور Ûوفق احلافة Ȱمن الداخ Ȭاسة مصقولة بالدلȕ 
 .ȡري كاملة

 .مصقولة من الداخȰ وȝلɂ احلافة.  ȕاسةÛ جزǒ فقط )460  (-2
 .ǭǓار ȍقȕ Ȱوالين.  إبريق ȍغريÛ النصف العلوي فقط )450  (-3
مكسورǥ ومرưةȕ  .  Ûاسةǵ Ûلقة مصقولة يف الداخȰ وǵول احلافة       )458  (-4

 .مقطع فقط
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 Ȱ31 /6(الشك :( ندقƪمن ا Ÿاملقطع الغر)I()  لتحديد املوقع Ȱ28/ 6انظر الشك(. 

الحـق متأخر عن مصاطب امليغاليت من القرن العاشر قبل          
 قام  ).6/32انظر أيًضا الشكل  (امليالد، حبسب الدفتر امليداين،     

 .هذا اجلدار مبهمة توسيع املصاطب القدمية إىل اجلنوب

 )25( املنطقة *
) 123(كانـت هذه املنطقة تقع إىل الغرب من اجلدار          

حبسب ِكنُين عثر هناك على صهريج ذي       ). 6/21الشكل  (
 على خريطة   ›1962:82» ‹من مالط كلسي قاسą   «أرضية  

) enduit /طبقة خارجية (امليدان، ذكر أن هذه األرضية هي       
كـان املاء الذي يعلق يف هذا الصهريج        ). 5/6الشـكل   (

يف مكان أدƅ على    ) VII(يوصـل على ما يظهر إىل املبىن        
 .املنحدر، ومل يذكر الدفتر امليداين نظام املاء هذا

6 /4 /2(@óäj½a@IVH 
يف هنايـة العصـر احلديدي الثاين، مت بناء عدة غرف           

 10-12(دمية من القرن    فوق املصاطب الق  ) 25-22املناطق  (
ومـن أجل إجياد مكان كاف هلذا املشروع مت بناء          ). ق م 

يقوم  )121(، بينما كان اجلدار     )125(جدار املصطبة اجلديد    
 من هذا املبىن الكثري،     مل يبقَ . بعمـل اجلدار احلاجز اجلنويب    

ويف ). 24-22(سـوى بعض اجلدران واألرضية يف الغرف        
 على طبقة أرضية واحدة، ما      هـذه الغرف مل يُعثر على إال      

يشري إىل أن هذه الغرف رمبا مل تكن تستخدم لفترة طويلة           
وكما كان احلال   . من الزمن، مقارنة باملباين األعلى املنحدر     

األواين الفخارية القليلة اليت    فإن  ) III-I(بالعالقـة مع املباين     
 ُعثر عليها على األرضيات ويف الطبقات االستيطانية يف املبىن        

)V (     كان من املمكن   . كانت خمتلطة مبواد من فترات الحقة
ومل يتم تسجيل   . نسب املواد إىل هناية العصر احلديدي الثاين      

كان يبدو أن موقعها يربطها     . أي أشـياء من هذه الغرف     

لكن أرضياهتا األعلى كلها تقع     ) 21املنطقة  (ببيت األختام   
 ة أمتار  أدƅ مـن أرضـيات ذلك املبىن مبا يقرب من ثالث          

 ). م681,25 م مقابل 678,8(

6 /4 /3 (@´nÔİä½a@Ñ•ë)2627 و( 

 )26( املنطقة *
 اجلـدار الغريب هلذه الغرفة من جدار املصطبة         تشـكّلَ 

القدمية احلاجز املكسو باجلص من القرن العاشر قبل امليالد         
) 126(كـان اجلدار الشمايل     ). 6/33 و 6/28الشـكالن   (

، ) م 0,8(له مدخل عرضه    بعـرض حـوايل نصف املتر و      
أما . ةالضخمالكتلة  خمبوءăا جزئًيا يف    ) 127(واجلدار اجلنويب   
فكان مبنًيا من حجارة ضخمة وعرضه      ) 28(اجلدار الشرقي   

وإىل القـدر الـذي ميكن التأكيد منه، كانت         ).  م 0,75(
اجلدران مجيعها مبنية على صخر القاعدة، الذي اƳفض من         

 جلنوبـية الغربـية من الغرفة إىل       يف الـزاوية ا   )  م 670,03(
وحبسب ِكنُين،  . يف الـزاوية اجلنوبية الشرقية    )  م 668,24(

 اجلدار  يف تقريًبا   ) سم X 50 50(كانت هناك فتحة أبعادها     
تعمل مستودًعا للماء الذي يسيل من      ) 5/7الشكل  (الغريب  

أما طرف الفتحة فقد     ).انظر أعاله ) (25(اخلزان يف الغرفة    
من . ›Kenyon 1962:82‹  ناعًما بسبب املاءتـǔكل وأصبح 

ومت كشف  . ؤدي من الفتحة إىل الشمال     ت رؤية قناة  املمكن
أكثرها ). 6/32الشكل  (أربـع أرضيات متتالية داخل املبىن       

مـن جص ملطخ   ’no. 4: A/305.19a(اƳفاًضـا كانـت   
تنحدر قليالً من الغرب، حيث كانت قد مدت        ) ‘بالـرماد 

هنا كانت على   . اشرة، إىل الشرق  فـوق صخر القاعدة مب    
األرضية العليا  ).  م 669,5(مستوى العتبة احلجرية بارتفاع     

 أعلى مـن أخفض أرضية حبوايل متر ونصف على) 1رقم (
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 Ȱ32/ 6(الشك :( للخندق Ÿنوƨاملقطع ا)I(. 
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 Ȱ33/ 6(الشك ( Ɩاملب)VI ( ندقƪيف ا)I(ة إىل الشرقȾǲمت Û. 

، و A304.15(قتني  كانت تتألف من الطب   ).  م 671(ارتفاع  
 )A/304.20, 305.10) (2(رقم ا األرضيتان بينهم. )305.7

يف الدفتر امليداين،  ).A/304.22، وA/304.14) (3( ورقـم 
كان لكل  . »بيضاء قاسية «وصفت هذه األرضيات بأهنا     

، ) م 669,4 – 669,5 (من املدخلني عتبة حجرية على ارتفاع     
املدخل «ميكن أن   . ض أرضية يعـين عـند مستوى أخف     

، قد نشأ عن رفع العتبة      )6/34( املبني يف الشكل     »املغلـق 
وعلى األرضيات يف الغرفة    . عند أعلى أرضية ممتدة فوقها    

، ُعـثر على كثري من األشياء وقطع األواين الفخارية          )26(
 ).6/38 – 6/35من أجل األشياء املسجلة انظر األشكال (

 )27( املنطقة *
) م 669,5(وى العتبة وأخفض أرضية عند ارتفاع       عند مست 

إىل الشرق من املبىن يف     ) A/305.14( ُعـثر عـلى سطح    
أنه كان هبواً يتبع    حيتمل  ). 6/32الشكل  ) (27(املـنطقة   

) A/617.1-3(مـن احملـتمل أن الطبقات       . هـذا املـبىن   

) fireplace /موقد(طبقات أرضيات ذات    : املوصوفة بأهنا 
. ذه املنطقة أيًضا  هل تابعة كانت   ،) م 669(عـلى ارتفاع    

األواين الفخاريـة الـيت ُعثر عليها على هذه األرضيات          
تـتألف من مواد من العصر احلديدي خمتلطة مع مواد من   

 من املمكن أن أرضيات أعلى خارج هذا املبىن قد. فترة الحقة

 
 Ȱ34/ 6(الشك ( ندقƪا)I (ة الشمالية الشرقيةȾƨة اȾǲامل. مت Ȱاملداخ ǥسدود

 ).VI(من املبƖ ) 128(و) 126(موجودǥ يف اƨدران 
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 Ȱ35 /6(الشك :( يةȑاألر ɂلȝ اȾليȝ ثرȝُ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)26( يف املنطقة )1(. 

 1-   )RN740( Ȑنق ذي مقبȝ قطعة من Ûداكنة.  إبريق ǒراƥ ǒالȕ بقةȕ. 
 . مصباÛǳ جزǒ من احلافة مفقود )698(   -2
 .خرزƙȕ Ûǥ لƙ مطلɄ باللون األزرق الفاتÛǴ زخرفة منقوشة خطية ماǝلة  )703(   -3

 
 

 
 Ȱ36 /6(الشك :( ية يف املنطقةȑاألر ɂلȝ اȾليȝ ثرȝُ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)26.( 

. مكسورǥ ومرưة . ȕاسøةÛ قطعøةÛ القاȝدǥ وجزǒ من احلافة فقط         )911(  -7
 .مصقولة بالدلȬ يف الداخǕ Ȱفقًيا

 .مكسورǥ ومرưة. ȍينيةǵ Ûواƃ النصف )1124(  -8
 .وزن نولÛ ومرمم )1756(  -9

       )801( ƙاولة قرابȕ نصف قمة Ûقطعة Ûغريȍ ثالƢ. 
       )869( ȐبيǕ ار من دهانǭǓ Ûغري حليوانȍ ثالƢ. 
       )895( Ǩبازل Ûهاون ǥدȝقا. 
       )1008( Ȱبرتقالية يف الداخ ǒالȕ بقةȕ Ûقطعة Ûاسةȕ .طع كبري فقطمق. 

1-  )RN897(            Ǵمسط Ȱالعم Ǵسط Ûكثري املسام ÛسودǕ Ǩبازل Ûةøنة يدويøمطح
 .وناȝم جًدا

جرÛǥ جزǒ من القاȝدǥ واƨسمÛ مكسورǥ ومرưةȕ Ûبقة ȕالǒ بلون           )1125(  -2
Ȱارج والداخƪر داكن من اƥǕ. 

 .مصباÛǳ جزǒ من احلافة مفقودÛ امليزاǡ سوņدȻ الدخان )700(  -3
 .مصباÛǳ كامȰ تقريًبا )1003(  -4
5-  )807(        Ʉارجƪا Ǵالسط ɂلȝ برتقالية ǒالȕ بقةȕ Ûريقøإب .  Ȑالعنق واملقب

 .مفقودان
. العنق مفقود . زجاجةǭǓ Ûار من ȕالǵ ǒول ȕرف القاȝدǥ والقعر        )808(  -6

 .خزف برتقاƃ معتدل
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 Ȱ37 /6(الشك :( يةȑاألر ɂلȝ اȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)26( املنطقة يف) 3.( 

 .كال الطرفƙ متǔكالن.  ملعقة ȝظميةÛ قطعة )1031(  -7
 . جزǒ من ȕوق بأزرار ǵديد )1628(  -8

      )912( ȐبيǕ ار من دهانǭǓ Ýيوانǵ Ûغريȍ ثالƢ قطعة من . 
 .خطم ǵيوانÛ فم مفتوǳ.  قطعة من Ƣثال ȍغري )994(      
 .مستطيȰ متǔكȰ بشكȰ كبري. ي ǲǵر دلÛȬ رخام ȍǕفر ورماد )1075(      
 . قطعة من Ƣثال ȍغري )1289(      
 . وزن نول )7068(      
 . وزن نولÛ النصف مفقود )7071(      

1-  )RN1088 (Ǩبازل Ûقطعة Ûاسةȕ. 
2-  )915( Ȱيف الداخ ǒراƥ ǒالȕ بقةȕ Ûمقطع فقط Ûقطعة Ûاسةȕ . 
3-  )1025(  Ȱدمية فخارية لطف )rattle(ري كȡ Ûاملة .țمقطو ƙد الطرفǵǕ. 
 قطعøة من ȕاسةÛ القاȝدǥ وقطعة من احلافة فقطǭǓ Ûار من دهان             )914(  -4

 .Ǖبيȝ Ȑلɂ احلافة والكتف
. رǕس ووجȼ مȒغوȓ وقبعة Ưروȕية ȝالية     .  قطعة من Ƣثال ȍغري    )1046(  -5

 .ǭǓار من دهان ƥǕر وǕبيȐ. مشققة ȝند مؤخرǥ الرǕس
6-  )1065(    Ûغريȍ إبريق         Ûمودًياȝ مصقول ÛǢǵفر شاȍǕ بقة دهانȕ ار منǭǓ

ǥسم ومعظم احلافة مفقودƨمن ا ǒجزاǕ .مكسور ومرمم. 
 
كانت ) 1(وجدار املدينة   ) VI(واملنطقة بني املبىن    . تǔكلت

. شمل البهو املذكور سابقًا   تبعـرض حـوايل ستة أمتار،       
ورمبا وجد شارًعا يسري مبحاذاة اجلدار الداخلي، لكن كل         

ات األرضيات اليت حيتمل وجودها هناك تǔكلت ومل        طبق
 .يتم تسجيل أي أشياء من هذه املنطقة

6 /4 /4 (@óäj½a)VI( 
عند قاعدة املبىن احلجري املدرج، أقيم مبىن ضخم، مل يتم          

يف داخل املبىن ُعثر على أربع      . الكشـف إال عن جزء منه     
). هلɊواين الفخارية، انظر اجلدول أدنا    (أرضـيات متتالية    

) كما مسيت  (»من احلشوة «وقـد ُنسبت املواد املأخوذة      
بـني األرضيتني هنا إىل األرضية األكثر اƳفاًضا، ألنه ال          

. حيـتمل أن هذه احلشوة كانت حتوي مستوًى استيطانًيا        
ومت الكشـف عـن قطع األواين الفخارية على األرضية          
األعـلى، إضافة إىل تلك املوجودة يف األنقاض فوق هذه          

، الذي  )T6(رضـية ما يفسر كوهنا مشمولة يف الطور         األ
). I(ضم أنقاض الدمار مجيعها اليت ُعثر عليها يف اخلندق          

: ةمعظـم اللقـى املسـجلة تتألف من مواد مرتلية عادي          
. شحذ، مصابيح وأثقال نول     أحجار ة،سـكاكني مـائد   

، ُعثر على قطع متاثيل صغرية وقطع من        )3(على األرضية   
يـة، بينما مت تسجيل أربع قطع أخرى من         األواين الفخار 

 ).4(متاثيل صغرية وُجعل من األرضية رقم 

6 /4 /5 (òí‰b‚ÐÛa@ïãaëþa 

األواين الفخارية اليت ُعثر عليها     ) 6/3(يقـارن اجلدول    
 مع أنه يف    ،)26(عـلى األرضـيات املتعاقبة داخل الغرفة        

‹الواقـع مل يُعـثر عـلى قطـع كافية على كل أرضية              
Jerusalem II, pp. 69ff‹ . هذه املواد ) 6/4(ويقارن اجلدول

 .›Jerusalem II‹املنشورة يف ) 8 و4(مبواد الطورين 
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 Ȱ38 /6(الشك :( يةȑاألر ɂلȝ اȾليȝ ثرȝ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)26(يف املنطقة ) 4.( 

11-)  1033(             Ȱمن الداخ ǒجز Ûمرمم ƙد الطرفǵǕ Ûقطعة Ûظمȝ نøة مøملعق 
 .مفقود

 . ملعقة من ȝظمÛ قطعةÛ مكسورǥ ومرưة )1032 ( -12
13-)  1039(   Ȱجع )ǒاملشغول      )خنفسا Ǣانƨن اȝ تانȝتان مقطوƷشر Ûاجȝ Û .

Ʉتصميم هندس Ûوالنًياȕ حمفور Ǣقǭ. 
ȍدر امرÛǥǕ الرǕس وكȰ اƨانǢ األيسر      .  قطعøة من Ƣثال ȍغري     )1001        (

ȐبيǕ ودهان ǒراƥ ȓار من خطوǭǓ Ûمفقودان. 
 . مصباÛǳ القاȝدǥ وجزǒ من احلافة فقط )1019        (
 .جسم ǵيوان فقط.  قطعة من Ƣثال ȍغري )1020        (
 . قطعة من Ƣثال ȍغريȍ Ýدر ǵيوان )1021        (
مستطيǵǕ . Ȱد اƨانبƙ متǔكǲǵ  .Ȱر دلȡ ÛȬرانيǨ وردي رمادي )1030        (

 ǥايات مستديرŒ سم) 15.569.6(مع. 
   )     1182(    Ǆكثريا Ȱكǔمت Ûديدǵ Ýان  .  مسمارȝس والطرف مقطوǕالطول . الر

 .سم) 6(
)        1738( ǥنارȍ لة إىلņحمو Ûمصقولة Ûظمȝ قطعة . 

1-)    RN1207( Ʉر كلسǲǵ من ǫوان الشرȍ من Ûǡبوǵ مطحنة . 
2-)    1024( Ȱاحلافة والداخ ɂلȝ ǒالȕ بقةȕ ار منǭǓ Ûاسةȕ  .ةưومر ǥمكسور. 
 .القاȝدǥ مفقودǥ.  إبريق ȍغريÛ قطع فقط )1054    (-3
4-)    1023(    ǒة من إناøقطع  .        Ûسمƨاحلافة وا ɂلȝ فخارية ǒالȕ بقةȕ ار منǭǓ

 .ǭالǫ قطع مرưة
 . وزن نول )1772    (-5
املقبȐ . خزف مصقول بالدلȬ بلون داكن    .  إناǒ ذو مقبȐ واǵد    )1022    (-6

 .واحلافة مفقودان
دهان ǕبيȐ يف اƪارجȕ  .    ÛاسøةǕ Ûجزاǒ من احلافة والقاȝدǥ فقط       )1282    (-7

 .وȕوق داخȰ احلافة
مكسور . ǭǓار لطبقة دهان يف الداخȰ    .  قطعøة مøن øȕبق ȕعام       )1026    (-8

 .ومرمم
ȍدر امرǥǕ الرǕس والǾراț اليسرى     .  قطعøة مøن øƢثال ȍغري       )1000    (-9

 .ǭǓار من دهان ǕبيȐ. مفقودان
 . مصباÛǳ جزǒ من تȒيقÛ اƨانǢ والقاȝدǥ مفقودان )1018  (-10
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يشري هذان اجلدوالن إىل أنه مل تكن هناك فروق كبرية          
) 2(مع أنه على األرضية     ) 4، و 3،  2(بـني األرضـيات     

ل مزيد من جرار التخزين     يسجمت ت ) 1ورمبـا األرضـية     (
وعدد أقل من الطاسات    ) 11، و 9 /7األصناف  (الكـبرية   
ـ (الصـغرية    وميكن نسبة كل املواد إىل     ). 4 و 2نفان  الص

ألنه ُعثر  ) 6/4(القرن السابع قبل امليالد كما يبني اجلدول        
 أكثر من طاسات الصنف     )4( عـلى طاسات من الصنف    

، بيـنما صـنع ثالثة عشر من مخسة عشر قطع أواين     )2(
على دوالب  ) 4-2(الطبخ اليت ُعثر عليها على األرضيات       

ن فقط كانتا من صنع     ا، وقطعت )‘6d-f’األصناف  (سـريع   
مت تعداد جرار من    :  هـناك إشارة أخرى    .)6c(يـدوي   

وطاسات ) 9الصنف  (الفـتحات من دون أعناق      ذوات  
، )7الصنف  (أكثر من جرار التخزين     ) 11الصنف  (كبرية  

 ثبت أنه ›Jerusalem II130 ‹يف ). 2-4(عـلى األرضيات  
طلعت اجلرار  ، اض )8الطور  (يف القـرن السابع قبل امليالد       

مبهمة جرار التخزين   الفـتحات مـن دون أعـناق        ذات  
 ). أيًضا6/1انظر اجلدول (الكبرية جزئًيا 

6 /5 (òäí†½a@‰ì 
، ألن واجهته  ›Jerusalem II‹ُوصـف هذا السور يف  

 ,A/XIV, XV, XXV(الشـرقية قد مت تتبعها يف املربعات  

XXVI, XXIX( وُعثر على املزيد من بقاياه يف ،)A/XII, 

XIII (    عند أسفل اخلندق)لقد أمكن اكتشاف عرض    ). 1
 .هذا السور، ما مسح بتحليل إنشائه

Ǹف    التأريȍالطور   الو 
 ƃواǵ700ق م   țالسور والشار ǒ7 بنا/T4 
Ǖنقاȏ وȕبقات ȕمɄ   ق م7القرن 

 țالشار ɂلȝ 8 مترسبة 

 Ǖ 9/T6نقاȏ دمار  ق م وما بعد ذلȬ 587من 

6 /5 /1 (ìÛa@‰)1( 
، ُعثر على جدار عرضه مخسة      )I(عند أسفل اخلندق    

يف ) NA / Wall NAاجلدار (أمتار أطلقت عليه ِكنُين اسم 
ُعثر على اجلدار   ). Iاجلدار  (منشـوراهتا، وسنسـميه هنا      

، بينما مت تتبع آثار )A/XII, A/XIII(نفسـه يف املـربعني   
) A/XIV,XV,XXV,XXVI,XXIX(وجهـه يف املربعات     

انظر ) ( م 30(مت الكشـف عـنه يف طول حوايل         وهبـذا   
 ).6.39الشكل 

أقـيم اجلـدار فـوق طنف صخري أفقي يصعد من           
يف اجلنوب إىل   ) A/XXIX(يف املربع   )  م 662.5(ارتفـاع   
بين . يف الشمال ) A/XXVI(يف املربع   )  م 668.0(حـوايل   

 جزئًيا  على قاعدة من احلجارة الضخمة، رمبا كانت بقايا

 
 Ȱ(خريطة جدار املدينة ) 39/ 6(الشكJerusalem II, Fig 6.67 ( Ȱلتحديد الوقع انظر الشك)67/ 6.( 
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 Ȱسور املدينة ) 40/ 6(الشك ɂلȝǕ () ƙاملربع ɂلȝ ()ǡللغر ȼǲمت Ûȼنȝ الكشف Ź كما. 

 من العصر الربونزي الوسيط الثاين     ) 3(سـور املدينة رقم     
)MB II .( سور املدينة من عثر شيلوه على املبىن نفسه من

اجلدار العصر احلديدي الذي يتبع املسار ويستخدم حجارة        
األقـدم من العصر الربونزي الوسيط الثاين وقد استخدم         

) 18 (أجزاءă من جدار الطبقة    )12 (جـداره مـن الطبقة    
فوق القاعدة استخدمت . ›Shiloh 1984: 28‹األكثر قدًما 

جزاء يف وجه اجلدار أمكن مشاهدة أ     . حجـارة أصـغر   
  املمكنمتراجعة منه مملوءة حبجارة صغرية وحصى، ومـن

 
 Ȱ(سور املدينة ) 41/ 6(الشكI ( يف املربع ȼإىل الشرق من ɂدار املغطƨوا)XXX/A (

من ) 3(مع سور املدينة رقم ) 4(متȼǲ إىل اƨنوÛǡ يف اƪلفية املباين األقدم من الطور 
)MB II (اȾخلف. 

 
 Ȱ(املربعان) 42/ 6(الشك XIII A/XI (Ÿالغر ǡنوǲان للȾǲيف املقدمة سور . مت
Û وجزǒ من األرȑية الطينية الŹ Ɣ العثور ȝليȾا فوقÛȼ يقع املقياس ȝلI( ɂ(املدينة 

 ƙقدمي جًدا هنا شديًدا ) 9/ 10(مصطبة من القرن ǒخدود ماǕ Ǣسب ȼمن ƙقام إىل اليم
 .من املستويات االستيطانية
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 Ȱ1(رميم سور املدينة ت): 43 /6(الشك ( ȼمامǕ țوالشار=›Jerusalem II, fig. 2.39‹ 

ـ   نتوءات حيث كان سابقًا دعامات خشبية،       ت كان اأهن
 Steiner‹ قد ćمشلت يف بناء اجلدار )stretcher(تدعـى رافدة  

ذو مداميك  «هـذا اجلـدار، مـن الناحية التقنيةً،         . ›1986
، ›Wright 1985: 398‹» وحجـارة مـربعة خمتلفة األحجام  

الصفوف ). 6.41(وذلـك كمـا هـو واضح من الشكل          
اخلارجـية مـن احلجارة منحوتة، لكن احلشوة مكونة من          

، )6.41(يف الشكل   . حجارة من خمتلف األحجام غري منحوتة     
ميكـن رؤية زاوية يف الواجهة، وهذا قد يشري إىل أن اجلدار            

دار يبقى من غري الواضح أن هذا اجل      . قد بين بأجزاء منفصلة   
أنقاض هذا اجلدار . كـان له مدماك علوي من حجر الطني  

مل . »وتربة قاسية حمشورة  «تتألف من حجارة    ) 9الطـور   (
 .»من حجارة طني«يذكر الدفتر امليداين أي أنقاض 

ّسميت ćهـناك قـناة أو أخدود مملوء حبجارة أصغر          
على اخلرائط امليدانية، حفرت عرب املبىن      ) channel /القناة(

هذا األخدود كان   ). 6.40الشكل  ( للجدار   احلجري
 من دون شك نتيجة حملاولة توجيه املاء اجلاري على

 
 Ȱ(يف املربع ) 1(سور املدينة ) 44/ 6(الشكA/VII ( يقع املقياس Ûǡو الغرƲ ȼǲيت

 ).131(إىل اليسار منȼ يقع اƨدار ) 130(مقابȰ اƨدار 

قطة بالذات  ع املاء عند هذه الن    ولسبب ما جتمّ  . املـنحدر 
مر ّدĆبعد العصر احلديدي    ). 3،انظر الفصل   (عـرب التاريخ    

 ).6.24الشكل (أخدود كبري جزءăا من سور املدينة هنا 
كـان أعـلى السور بعرض مخسة أمتار تقريًبا، وال يزال           

لكن ). A/XII, XIII(يف املربعني )  م2.5(ينتصب إىل ارتفاع 
 ان ارتفاعإىل الشمال واجلنوب من هذين املربعني ك

 
 Ȱ(املربع ) 45/ 6(الشكA/XII ( فوق ǥتدư ية يف املقدمةȑو الشرق األرƲ ȼǲيت

Û يف هȻǾ الصورǥ )130(يقع املقياس مقابȰ اƨدار ). ǲǵ)1ارǥ سور املدينة رقم 
وقد فعȰ املنقبون هǾا بعد توقف . مبين فوق األرȑية) 130(يبدو كأن اƨدار رقم 

 .األȍلɄالشتاǒ ومل يكن هو الوȑع 
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وإىل الشرق من السور خارج املدينة      ).  م 5(السور حوايل   
 ذات جدار حاجز  )  م 2-3(ُعثر على أرض مرصوفة عرضها      

)W2 (   إىل الشـرق مـنه، عرضه حوايل متر واحد›see 

Jerusalem II, pp. 50-56; Steiner 1986‹.ُمــّدć ت هــذه
سور ، و )3(األرضية املرصوفة على اجلزء املتبقي من اجلدار        

املديـنة مـن العصر الربونزي الوسيط الثاين، وجزئًيا على          
كان قد حفر يف هذه     ) 2(اجلـدار   ). 5(أنقـاض الطـور     

هذا املبىن من األرضية املرصوفة واجلدار احلاجز       . األنقـاض 
كانـا ميـتدان مبحاذاة سور املدينة بكامله إىل املدى الذي           

ه بأنه وميكن تفسري) 6.39, 6.43الشكالن (كشـفته ِكنُين  
ويف مربعي  . ، حممي خارج جدار التحصني    »طريق مغطى «

كشف عن أجزاء من هذا املبىن مبحاذاة  )D2, E2(شـيلوه  
يعطي تشامبن أمثلة مشاهبة هلذا     ). 12(سور املدينة يف الطبقة     

النظام الدفاعي يف فلسطني يف العصر احلديدي عند بǞر سبع          
. ›Chapman 1995: 138, 141-2‹وتـل الفول وتل احلسي  

كان يقوم مبهمة جدار ساتر صلب حلماية       ) 1(السور رقم   
 حيث كانت   ،املـنطقة فوق منحدر التلة اجلنوبية الشرقية      

وتستند نسبة  ). انظر أعاله (احلاجـة ماسة إىل مكان للبناء       
تارخيـه إىل هنايـة القرن الثامن قبل امليالد، على اللقى اليت            

 .)انظر أدناه(ُعثر عليها على الشارع 

6 /5 /2 (òiaìjÛa@òÏŠË 
 1كان املبىن احلجري للسور XIII , A / XII يف املربعني 

) A/611.6 , 6a, 6c, 8a-h, 10-12b(مغطى بطبقة من التراب 
الشكالن (وبالـتايل مت وصفه يف الدفتر امليداين باألرضية         

كانـت هـذه األرضية تسري من الطرف   ). 6.32 , 6.42
 الشمال، حيث يبدو أن     إىل) A/XIII(اجلـنويب لـلمربع     

ُعثر على أوان من العصر احلديدي الثاين       . القنال قد حفرته  
ذات صـلة هبذه األرضية، مع أنه ُعثر على قطع من أوان            

. بيزنطية ومن العصر الربونزي الوسيط الثاين أيًضا      /رومانية
 وقـد يكـون هذا سببه الغسل يف أثناء أشهر الشتاء عام            

ن املنقبون قد غطوا األرضية     عـندما مل يك   )  م 1961-62(
وحبسب الدفتر امليداين، بعد هذا     . بالكـامل بعد كشفها   

إضافة . الشتاء مت تسجيل سكني حديثة من هذه األرضية       
) انظر أعاله (إىل ذلك، من املمكن أن أخدود املاء الكبري         

ومبا أن معظم القطع كانت     . ب مواد هنا يف املاضي    قد رسّ 

يدي الثاين، فيمكن الزعم أن   مـن تاريخ يعود للعصر احلد     
األرضـية تعود بتارخيها إىل تلك الفترة أيًضا، واألكثر من          

يف العصور  من جديد   هذا أن هذه املنطقة مل تصبح مأهولة        
ُعـثر على األرضية أيًضا على قطع من متاثيل         . القدميـة 
 ) chert(الشرت  صوان وكتلة من) RN60, 1066(صغرية 

)RN1250 (  وخرزة)RN705 (و    Ȉختم فيه نق)RN532 .(
وقد نشر برينو اخلتم، ونسب تارخيه إىل هناية القرن السابع          

 النقوش القدمية   الكتابات و  قـبل امليالد على أساس دراسة     
)Paleography (›Prignaud, L. 1964‹. 

، )131 ,130(وُعثر على جدارين مرتبطني هبذه األرضية، 
يتجه من  ،  )130(كان اجلدار   ). 6.44 و 6.32الشـكالن   (

، )A/XIII(الشـرق إىل الغـرب يف القطاع اجلنويب من          
كان ) 131(واجلدار  . مكسواً باجلص على وجهه الشمايل    

يسـري عـند الطـرف الشرقي لɊرضية من الشمال إىل           
ومل يكن مسجالً على أي خمطط، لكن ميكن        . اجلـنوب 

، وكالمها يبني )6.44 ,6.32(رؤيته بوضوǳ على الشكلني 
لكن الدفتر ذكر أن    . ر مل يƏَ فوق األرضية    أن هذا اجلدا  

وأعيد إنشاؤه )  م1961/1962(اجلدار قد دمر يف أثناء شتاء      
ومبا أن الصورة أخذت بعد إعادة      . بعد ذلك (!) جزئـًيا   

البـناء، فقـد بقي من غري الواضح أي أجزاء من اجلدار            
اجلداران . كانـت أصلية، وإىل أي بعد يف الشمال وصل        

) 1( غرفة صغرية فوق سور املدينة رقم        واألرضية شكلت 
أما أخاديد ماء فقد حتت طرفه      . أو أهنـا بنيت يف داخله     

 لكن من املؤكد أنه يقع إىل اجلنوب من         الحقًا،الشـمايل   
القـنال مباشرة، ألن يف الشمال من القنال مباشرة كانت          

رمبا كان  . حشوة سور املدينة ال تزال يف موقعها األصلي       
وألن الطريق  .  غرفة حراسة أو بوابة صغرية     هذا املبىن إما  

املغطى كان يسري أخفض من مستوى أرضية املبىن مبترين         
. ونصـف املتر، فإن االفتراض األول يبدو أكثر احتماالً        

السقف ذي  «يبني بداية ما كان قد مسي       ) 6.32(والشكل  
 على رسم هذا القطاع الذي      »األجـزاء الناتـǞة الداعمة    

وإذا كان تفسريها هلذه احلجارة     . سهاأƱـزته ِكنـُين بنف    
على شكل  (امتد  قد  يكون   رمبا   صحيًحا، فإن هذا السقف   

لكن حبسب  . فـوق هذه الفتحة يف سور املدينة      ) جسـر 
سة نادًرا ما تستخدم يف العصر      رايـت، كانت املباين املقوّ    

، لذلـك رمبا كانت  ›Wright 1985: 336-7‹احلديـدي  
 . األجزاء الناتǞة نتيجة احلت
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6 /5 /3 (@Ê‰b’Ûa@óÜÇ@bÔãcI@æa‰ìİÛa8ë@9H 
فـوق األرضـية املرصوفة على الشارع الذي يسري         
مبحـاذاة سـور املديـنة، ُعثر على سلسلة من األنقاض           

‹الطمـي املترسبة بسماكة حوايل متر واحد         وطـبقات 
Jerusalem II, 56‹ .  وعـثر حتت غرفة احلراسة على عدة

ضية املرصوفة  حشوة فوق األر  «طـبقات، وصـفت أهنا      
وعلى سطحها طبقة مسيكة من األواين الفخارية املهشمة        

 ) 42(وقد مت تسجيل ما جمموعه . »وأختام جرار ملكية

دمغات عليها ) 38(منها  ات أختام،مغمقبض جرة عليها د
اخلنفساء ذات   ومجيعها من النوع ذي      >مللك= مللـك <

ذه لرؤية ه. هذه) A. Lemaire(وسينشر لومري . اجلناحني
 ، انظر  )8(اللقـى وغريهـا عـلى الشـارع يف الطور           

›Jerusalem II‹. 
ُعثر على  ) 8( اليت جلبها املاء من الطور       املخلفاتوعلى  

 حجري، عرفت بأهنا أنقاض     دبȈطبقة مسيكة من ركام من      
 .›Jerusalem II, 57‹) 9الطور(الدمار من سور املدينة 

 

 
T6 %  يةȑية   % 2األرȑية % 3األرȑالصنف %4 األر 
1.5 1.3 - - 1 (ǥرƦ كؤوس  
 ȕاسات ) 2 100 20.8 7.6 8.1
4.0 5.1 4.0 0.9 3 (Ǵمصابي 

   مثنيņةȕاسات) 4 47.3 38.6 29.1 29.8
5.3 11.4 6.9 9.1 5 (ǥغريȍ حافȍ 
8.8 5.1 4.9 7.3 6 ( Ǹبȕ وانǕ 
 جرار ơزين ) 7 3.6 8.9 10.1 4.3
 Ǖ ǥباريق ȍغري) 8 1.8 2.0 2.5 1.3

 ذات فتحات من دون ȝǕناقجرار ) 9 4.6 1.0 16.4 11.6
 ȕاسات مزج ) 10 1.8 - - 0.8

  ȕاسات ơزين) 11 12.7 11.9 11.4 24.2
 ȕاسات متوسطة ) 12 0.9 1.0 - 0.3
 العدد اإلمجاƃ للقطع  110 101 79 396

 )26(ملتتالية داخȰ املنطقة األواين الفخارية الȝُ Ɣثر ȝلȝɂليȾا ȝلɂ األرȑيات ا) 3/ 6(اƨدول 

 
T6 % ياتȑ2-4 األر 

% 
 قǵواƃ  8 الطور

7 % 
 4 الطور
ƃواǵ 8 ق %

 الصنف

 كؤوس Ʀر) 1 9.2 1.8 0.3 1.5
 ȕاسات ) 2 33.6 7.4 13.1 8.1
4.0 3.1 1.8 3.5 3 (Ǵمصابي 

 ȕاسات متينة) 4 11.3 38.2 39.3 29.8
5.3 9.0 7.9 7.8 5 (ǥغريȍ حافȍ 
8.8 5.9 5.2 4.9 6 (Ǹبȕ واينǕ 
 جرار ơزين ) 7 14.8 9.0 7.2 4.3
1.3 2.1 1.8 2.5 8 ( ǥغريȍ باريقǕ 

 ر ذات فتحات دون ȝǕناقجرا) 9 1.4 8.2 6.5 11.6
  ȕاسات مزج) 10 0.7 1.6 0.7 0.8

 ȕاسات ơزين ) 11 8.5 16.3 12.1 24.2
 ȕاسات متوسطة ) 12 1.8 0.8 0.7 0.3
 العدد اإلمجاƃ للقطع 283 1131 290 396

 )8 و4(مقارنة باألواين الفخارية من الطورين ) 26(األواين الفخارية يف املنطقة ) 4/ 6(اƨدول 
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6 /6( a@ÉiŠ½)A/XXIV( 
مشال )  م 26(كـان هـذا املربع يقع على بعد حوايل          

 ،) م1963(عام بدأت احلفريات هنا يف . )A/III (شرقي املربع
من العصر  ) 3(ادة لتتبع مسار سور املدينة      جيف جهـود    

ولن يُعثر على هذا السور، لكن      . الربونزي الوسيط الثاين  
 »غسل حجري «من    تسعة أمتار ونصف املتر    حتت حوايل 

 ُعثر على مبىن    ، أو هريودي  يتسينمعظمـه من تاريخ هيلي    
مت وقد  . يعود تارخيه إىل هناية العصر احلديدي     ) VII املبىن(

 .الوصول إىل صخر القاعدة يف بعض املناطق فقط
 

Ǹف التاريȍالطور الو
 A 1 جدران وǕنقاȝ ȏلȍ ɂخر القاȝدǥ   م ق7القرن

 VII  A 2 املبƖ ق م 7/6القرن 
ق م وما بعد  587من   Ǖ  A 3نقاȏ دمار

 VIII  A 4احلفرǥ  الفترǥ الفارسية 
 Ǖ  A 5نقاȏ داخȰ احلفرǥ وǵوهلا الفترǥ الفارسية

 

 

 
 Ȱ(املربع ): 47/ 6(الشكA/XXIV ( Ɩية املبȑرǕدران وƨا ƙللشرق ب ȼǲمت 

)VII, phase A2 .( قدمǕ ورȕ بقايا ȫيات هناȑاألر ǨƠ)A1 (لشخص يقف ا
 ).ȝ)28لɂ األرȑية املكسوǥ باƨص من املنطقة 

 
 Ȱ46 /6(الشك :( رب املنطقةȝ مقطع)28.( 
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 Ȱ48/ 6(الشك :( Ɩطط املبƯ)VII( من املربع )A/XXIV(كما كشف  

6 /6 /1 (‰ìİÛa@)A1( 
أمكن التعرف على األسوار واألرضيات التابعة للطور       

)A2 (     لكن حتتها مت الكشف ،ǳعن عدة جدران    بوضـو 
 الشكالن ( غري واضحةبقيت أصوهلا  وطـبقات أنقاض 

وقد ُوصفت  ). A1 (نسـبت إىل الطور   ، وإن   )6.47و6.46
 جلدران الطور  ) packing(يف الدفـتر امليداين بأهنا حشوة       

)A2(  ،        من . لكـن ال يـبدو هذا حمتمالً بسبب موقعها
ما  منه    أسبق، مل يكشف   ا طورً )VII(املؤكـد أن للمبىن     

مت الوصول إىل صخر القاعدة      .يكفي للتعرف على خمططه   
كان أعلى  . يف عـدة نقاط مل يكن قد مت قياس مستواها         

 ، بينما كانت النقطة األدƅ     )م 677,50(مسـتوى عـند     
 )A1(وميكن نسبة األواين الفخارية من الطور       ). م 675,71(

). 6.6انظر اجلدول   (السابع قبل امليالد    عموًمـا إىل القرن     
وقد  .الثامن قبل امليالد   يُعثر على مواد أقدم من القرن        ومل

قطعة من متثال   : فقط من هذا الطور   غرضني  مت تسـجيل    
 .)RN6924(وقطعة من طاسة حجرية ) RN7051(صغري 

6 /6 /2 (@Õbä½a@Ñ•ë)28-30 ( 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I‰ìİÛaa@æA2, A3H 
ملناطق ا(عن مبىن كبري يتألف من عدة غرف        هنا  كشف  

انظر الشكل  ( )30املنطقة  ( مبحـاذاة شـارع      )31 و 29و28
جص  «:أهنابيف دفتر امليدان    وضفت  األرضـيات   ). 6.48

وعلى هذه  . »طـيين فـوق أرضـية كلسية بيضاء مفتتة        
األرضـيات ُعثر على طبقة مسيكة من األنقاض تتألف من          

ثار آظهر عليها ، تطـني أصـفر فيه حجارة صغرية وكبرية   
 املعماري سنصف الطور   . آجر من طني  اض  وأنق،  حـريق 

)A2(   والطـور )A3 ()وأوان غراض طبقات أنقاض حتوي أ
 .لكل غرفة من املبىن وكذلك الشارع) فخارية
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 Ȱ(املربع ) 49/ 6(الشكA/XXIV ( املنطقة ƙب ǡللغر ȼǲمت)28 .( ول إىل املنطقةȍالو Ǵيتي Ȱمدخ ȫهنا ƙإىل اليم)وإىل ). 29

 ).50/ 6قارن هǾا الشكȰ مع الشكȰ (șاهرǥ ) VIII(يف املقطع الغرǕ Ÿسوار وǕرȑية احلفرǥ ). 30( الشارț رقم اليسار يؤدي إىل
 

 
 Ȱ51/ 6(الشك ( ȏنقاǕ يف ȼليȝ العصور Ź ȏاǵمقعد مر ȼنǕ فُسر Ǣقǭ ȼر فيǲǵ

 ).28(املنطقة 

 
 Ȱ(املربع ) 50/ 6(الشكA/XXIV (ǡللغر ȼǲمت . ǥاحلفر ƙيب)VIII (سوǕو Ɩار املب

)VII .( ية املنطقةȑرǕ فوق ȏيف األنقا)28 (ȏاǵمقعد مر ɂلȝ العثور Ź. 
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 Ȱ52/ 6(الشك :( ا يف املنقطةȾليȝ ثرȝُ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا)28.( 

 .رǕس ووجȼ متȒيقانǭǓ Ûار من دهان ǕبيȐ. قطع من Ƣثال ȍغري )6485(
 .داǝرǥ واǵدǥ. قطع من مقبȐ منقوش )6624(
 .›Scott 1985‹ وزن ǲǵري )6776(
 * 47 * 47 (كتلة من ǲǵر كلسɄ ذات مداميȬ     . مقعد ǲǵري  )6900(

السطǴ العلوي  . ) سم 23 * 16( ذات ǭقǢ بيȒاوي     ) سøم  29
 .متروȫ يف املوقع. مرǵاÝȏ مكسور. ƭوف قليالǄ مصقول جيًدا

 .ƥام Ǖقدام )7083(
 ).1انظر امللحق ( ǭǕقال نول 32+  

1-)  RN6484( قطعة Ȱوردي الشك Źخا ȼليȝ Ȑمن مقب . 
 .متǔكȰ كثرياÛǄ مرمم. دبوس برونز مقسوم )6753  (-2
3-)  6755( Ǆكثريا Ȱكǔمت Ûديديǵ جسم . 
 . قطعة فخاريةÛ من إناȕ ǒبǸ منقوش )6269  (-4
مكونة . قطعøة من ȕاسةÛ مصقولة بالدوالǡ من الداخȰ واƪارج         )6822  (-5

 .من قطعǵ Ûواƃ نصف ȕاسة فقط
ǭǓار دهان ȝلɂ احلافة وداخȰ     . دهان Ǖبيȝ Ȑلɂ اƪارج   . ƥام Ǖقدام  )7082  (-6

 .كȰ القاȝدǥ وقطع من اƨدران مفقودÛǥ مكسورǥ ومرưة. اƨدران
جøرǥ ذات فم دون ȝنقȕ Ûبقة ȕالȍ ǒفراǒ شاǵبة ȝلɂ اƪارج             )7035  (-7

 .م) 1(االرتفاȍǕ țغر من . مكسورǥ ومرưة. واحلافة
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  )28(املنطقة  *
 مل  مخسة أمتار، وطوهلا  )  م 27.5(عـرض هذه الغرفة     

كانت األرضية  ). 6.49 و 6.46 الشكالن( تكشف بالكامل 
 تـنحدر قليالً من الغرب  ) AA/310.1, 311.1(األعـلى  

 ُعثر على مدخلني،. ) م678,10( إىل الشرق ) م678,40(

يؤدي املدخل املوجود   . تقريًبا متر واحد    كل منها بعرض  
) 132( ، والذي يف اجلدار   )29(إىل الغرفة   ) 133(ر  يف اجلدا 

) 132(يف اجلدار   أن   ذكر الدفتر امليداين     .)30(إىل الشارع   
ظهـر أن للعتبة درجة خشبية كانت متفحمة قليالً ويف          «

 .»حالة اهنيار وبالية منذ ذلك الوقت

 
 Ȱ52/ 6(تابع الشك( 
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 Ȱ54/ 6(الشك (غريȍ ما يف املنطقة دلو برونزي مع ابريق برونزيȾليȝ العثور Ź Û)29.( 

 
 Ȱ(املربع ) 53/ 6(الشكA/XXIV ( دارƨاملوجود يف ا Ǣالثق Ǵيتي Ûǡنوǲلل ȼǲمت

 .إلقاǒ نظرǵ ǥافة ȝلɂ دلو برونزي كان Ưبوăǒا هناȫ) 29(يف املنطقة ) 133(

 
 

طبقة مسيكة من األنقاض تغطي األرضية يف       وجـدت   
 وكانت واحدة .)AA/301.5-10, 305.1-13( هـذه الغرفة 

مـن أكـثر اللقى إثارة يف هذه األنقاض حجًرا كبًريا فيه            
مل يُعثر عليه يف .  مقعد مرحاض:، رمبا)RN 6900(ثقـب  

 وقد ُعثر على). 6.51 و6.50الشكالن (موضعه األصلي 

 Cahill‹  مشاهبة يف مكان آخر يف القدس»مقاعد حجرية«

et al. 191; Chapman 1992‹.ر على جمرى تصريف  ومل يُعث
وقد يكون املقعد جاء من مبىن أخر       ) 28(مـاء يف الغرفة     

يف مكـان أعلى التل، ألنه ُعثر عليه يف مكان مرتفع من            
 .طبقة األنقاض

 
 Ȱ55/ 6(الشك ( ا يف املنطقةȾليȝ العثور Ź ديديةǵ دواتǕ)29.( 
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 Ȱ56/ 6(الشك :(ا يف املنقطةȾليȝ ثرȝُ Ɣلة الǲاملس ǒاألشيا) 29.( 

)6402( Ǣليȍ Ûمنقوش Ȑمقب. 
 .)6404(مشاŏة ل. قطعة من مقبƯ Ȑتوم )6403(
 .دلو برونزي ذو مقبǵ ȐديدÛ يف ǭالǫ قطع )6414(
)6415(  Ȱدلو برونزي داخ)6414(. 
 .إبريق برونزيÛ احلافة واملقبȐ كامالن لكنȾما متǔكالن ȝن العنق )6416(
)6417-24( ǥديدية كبريǵ انية مسامريƣ. 
 .قطع من دبوس برونزي )6425(

1-)  RN6405( تومƯ Ȑمقب  .Ǆحو كثرياư Ûريǝدا Źخا. 
 .ưحو كثرياǄ. خاŹ داǝري.  قطعة من مقبƯ Ȑتوم )6404  (-2
 .متǔكȰ كثرياǄ.  وتد ǵديدي )6471  (-3
4-)  5842(        Ʉر كلسǲǵ Ûǥة ذات قناøديديǵ ةøيف كتلة    .  زاوي ǥحمفور ǥالقنا

 .القناǥ ناȝمة ومسودǥņ. الكلسɄمرȝبة ȝن احلǲر 
5-)  5850(      Ǩر البازلǲǵ țمن نو ÝǾر شحǲǵ  .  بيبات دقيقة جًداǵ . Ȱمستطي

 .وجȼ العمȰ ناȝمÛ ومشقق قليالǄ. من احلǲرÛ مشكȰ بعناية
 .دمغة وردية الشكȰ. مقبȐ جرƯ ǥتوم -6
 

مغطاة بقطع جرار كبرية،    كانت  أرضـية هـذه الغرفة      
 والشكل ) RN7035(منها   واحدة   لكـن مل ميكن ترميم إال     

يف القدس مت نشر جرار مشاهبة من املبىن امللكي ). 7 :6.52(
)royal building (  ل ياألوفتلة عـلى)Ophel (›Mazar and 

Mazar 1989: 29-48‹ . والكمية الكبرية من هذه اجلرار اليت
 سجلت ِكنُين و.  مثرية لالهتمام  )VII(ُعـثر عليها يف املبىن      

. ›Kenyon 1967: 67 ‹قطعة أخرى من جرار مخسـة عشر 
، رمبا مبىن عاًما    ؟هـل كـان هـذا مبىن عاًما من نوع ما          

للـتخزين، أم أن هـذه اجلرار كان يستخدمها أشخاص          
 هنا نفترض األمر الثاين بالنظر للكميات الكبرية      .عـاديون؟ 

األمر الذي  من حواف أواين الطبخ يف أنقاض هذه الغرفة،         
يدل . طقة كانت تستخدم ألمور مرتلية    يشـري إىل أن املـن     

 ƥ« )RN7082, Fig. 6.52: 6 andامني لɊقدام«العثور على 

RN7083(    أن هذه الغرفة كانت هبواً يتم فيه استقبال      عـلى
وكان من اجلدير   . الضيوف Ż أصبحت تستخدم للتخزين    

ة بشكل وردة   مغباملالحظة العثور على مقبض جرة عليها د      
)RN 6484( ،) أثقال  من )32(وعـلى  ) 1 :6.52 الشـكل

 قطعة  )133(جمموع ما ُعثر عليه يف هذه املنطقة        بلȠ   .النول
 ).6.5اجلدول انظر (من أوان فخارية 

 )29( املنطقة *
مت ) A/XXIV(عند اجلانب الشمايل الشرقي من املربع       

الكشـف عن قطعة صغرية ضيقة من غرفة ميكن الوصول          
 مستوى األرضية  ). 133(إلـيها عـرب املدخل يف اجلدار        

)AA/306.3, 560.4 ( هنا Ƞبل)وقد مت اكتشاف ).  م678,3
فوق األرضية  ) 33(أثناء حفر جتويف يف اجلدار      يف  مـثري   
كان دلو برونزي كبري    ). 6,54 و 6,53 الشكالن(مباشرة  

ذو مقـبض حديدي خمبوءاً هنا، وُعثر على فيه على دلو           
صغري برونزي  له مقبض برونزي، وإبريق  ،برونزي أصغر

)RN6414-16 .(      انب الدلو كانت عدة أدوات حديديةƛ
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 مع وتد برونزي ) 6.55( الشكل )RN 6417-24(ملقـاة  
)RN6425 .(       وصـفت ِكنُين الدهشة اليت حدثت بسبب

 .›Digging up Jerusalem, 1974: 133-5 ‹هذه اللقية يف كتاب
  حيوان الزبابة  من   ويف الدلـو الكـبري، ُعـثر على عظام        

)shrew (أو من فأر. 
كـان من بني األواين الفخارية اليت شحنت إىل اليدن        

 أعطانا   وهذا مقـبض جـرة علـيه دمغة وردية الشكل،        
وباملقارنة مع األشياء ). Fig. 6.56: 6(إمكانـية حتليـلها   

املصـنوعة حملًيا، كان طني هذه اجلرة حيتوي كمية كبرية          
 املادة املقوية   وقد ُعثر على هذه   ). mica(مـن مادة امليكا     

نفسـها يف األواين الفخارية اŎلوبة من فترة مابعد العصر          
هـذا  . ›Franken forthcoming, chs. 8 and 9‹احلديـدي  

جاءت إما من قربص أو من منطقة       تلك  إىل أن اجلرة    يشري  
حبـر إجيـة، وهذا يناقض الفرضية العامة أن كل اجلرار           

 ذات  راراجلات  ليفملكية، وهي خ  كلها  الورديـة كانت    
رون خوآ، كما أشار نادملان     >مللك= ل م ل ك     <الدمغة  

›Nadelman, 1989: 132‹ .أظهـر حبث نادملان أن بعض  و
اجلـرار الوردية على األقل كان جملوًبا، رمبا كانت حتوي          

كانت واردات اخلمرة يف اليونان معروفة من هناية        . مخرة
أثناء يف  ة   واتسعت التجار  ،وما بعده ،  )ق م (السابع  القرن  
ُعثر ) 29(يف الغرفة . ›Hengel 1974: 32‹ية تسنليالفترة اهل

ُعثر وقد . )Fig. 6.56( أو رمبا ثالث ،على دمغتني ورديتني
قطعة من أوان فخارية يف هذه      ) 90(عـلى مـا جمموعه      

 ).6.5انظر اجلدول (املنطقة 

 
 Ȱ59/ 6(الشك (ا يف املنȾليȝ العثور Ź Ɣوزان النول الǕ Ȑطقة بع)30( 

 
 Ȱ(املربع ) 57/ 6(الشكA/XXIV ( مبنًيا المدرج Ûنوبية الغربيةƨة اȾƨإىل ا ȼǲمت

 ).132(إىل اليمƙ يقع اƨدار ) 30(احلǲري يف املنطقة 

 )30(املنطقة  *
الوصول إىل منطقة عند    ) 132(أتاǳ املدخل يف اجلدار     

 وحتت أرض مكسورة باجلص    . الطـرف اجلنويب للمربع   
)AA/306.3(    على ارتفاع)قناة  «ُعثر على على  )  م 678.0

   مكســوة بــاجلص »Covered channel /مغطــاة
)AA/306.10,10a(       كانـت مغطاة باحلجارة وجتري حتت

عند أحد   و ).6.48الشكل  ( ) سم 15( األرضية على عمق  
 أطـراف هذه املنطقة ُعثر على درج أمكن كشفه جزئًيا         

، رة منحوتة بـين هذا الدرج من حجا     ). 6.57الشـكل   (
يبدو أن الدرجة السفلى تستند     «: وحبسب الدفتر امليداين  

كانت الدرجة العليا منبسطاً مربًعا     . »على صخر القاعدة  
 من املمكن أن الدرج احنرف).  م679.34(د ارتفاع عن

 
 Ȱ58/ 6(الشك ( ا يف املنطقةȾليȝ العثور Ź Ɣوزان النول الǕ Ȑبع)30( 
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بسبب  بشارع) 30(تفسري املنطقة   وميكن  . حنو الشمال هنا  
وقد ُعثر على   . وجود الدرج كذلك  القنال حتت أرضيتها و   

يف  .)I-IV (درجـات مشاهبة يف جمازات ضيقة ƛوار املباين       
  هـذه األنقاض اليت ُعثر عليها على األرضية وعلى الدرج         

)AA/300.4-6; 302.5-9; 304.1-3; 306.1, 1a; 307.1-4( 
 من أثقال النول يف هذه املنطقة       )96( اكتشـف ما جمموعه   

 من املؤكد أهنا جاءت إما من )Fig. 6.58, 6.59( الصـغرية 
يشري هذا  . طـابق أعلى يف املبىن أو من مبىن أعلى املنحدر         

 إىل أن أكثر من نول واحد كان         األثقال العـدد الكبري من   
ُعثر على عدد كبري من حجارة      . يستخدم يف الوقت نفسه   

 إضافة إىل ، يف األنقاض)rubbing stones /الدلك (الصـقل 
 رأس رمح حديدي، وبعض     :برونزية وحديدية غراض  عدة أ 

  تستعمل يف األلعاب    قطعة عظمية ) 28(األوزان احلجـرية و   
)Fig. 6.60( . ُعثر على ما جمموعه)حافة آنية فخارية ) 160

 ).6.5انظر اجلدول (يف هذه املنطقة 
6 /6 /3 (@óäj½a)VII( 

 )28-31(املناȕق 
على أرضيات ثابتة  و كـان هذا مبىن ذا جدران مسيكة      

ملحوȗ، صنعت من تربة مدقوقة فوق حجر كلسي        حنو  
ميثل أخر طور استيطاين يف     كان  ) VII( املبىن   .مسـحوق 

 ُعثر على   )A2 (حتت جدران الطور  و. العصـر احلديدي  
ومل .  تقريًبا ترينطبقة من أطوار استيطانية أقدم بسماكة م      

عن كثري من هذه الطبقات، لكن ما ُعثر        ميكـن الكشف    
علـيه يشـري إىل تاريخ هلذا الطور االستيطاين يف القرن           

 ).6.6انظر اجلدول  (السابع قبل امليالد
يف كل من تقنية بنائه     ) VI(مشابه للمبىن   ) VII(املبىن  

وخمططه، وهو ذو جدران مسيكة ومدخل يف زوايا الغرف         
. )I-IV(بري مع املباين    بدالً من وسط اجلدران، يف تضاد ك      

 ،)28الغرفة  (عرب هبو   ) VII(يبدو أن املرء كان يدخل املبىن       و
 من هذه الغرفة    .يقـوم مبهمة استقبال ومنطقة ختزين مًعا      

يف املنطقة اليت مت التنقيب     ( ميكن الدخول إىل غرفة أخرى    
وميكن أن هذه الغرفة قد قامت بدور       . )فـيها على األقل   

بالنظر للجدران السميكة واألنقاض    و. غـرفة ختزين أيًضا   
 يبدو من املؤكد    ،العميقة من حجارة الطني على أرضيتها     

من ) 128(ُعثر على   . له طابق أعلى   أن هـذا املـبىن كان     
) منطقة االستقبال ) (28(أثقال النول يف أنقاض املنطقتني      

 ميكن أن تكون من الطابق      األثقالوهذه  ). شارع ()30(و
 أن قطع أواين الطبخ كانت وفرية       ع وم .العلوي هلذا املبىن  

فإنه مل تسجل أي أفران للخبز أو أدوات طبخ         إىل حد ما،    
 .أخرى من القسم الذي مت التنقيب فيه من املبىن

إن اŎموعة الكبرية من أثقال النول اليت ُعثر عليها مًعا          
. ›Boertien, forthcoming‹ يف بقعـة واحدة مذهل حقًا 

إىل أن  ، يشري    عدة أوزان حجرية   إضافة إىل وجود  ،  هـذا 
كانت حلياكة  وا ،املبىن كان يستخدم للنشاطات التجارية    

ن احلريف أو التاجر الذي كان أمن املؤكد و .واحـًدا منها  
مل يُعثر على مثل هذه      حيث إنه    يسـكن البيت كان ثرًيا    

أي من املباين   يف  الرفاه  غراض  الكمـية الكـبرية مـن أ      
 ،ًرا ممتازة كبرية للتخزين   وقد مشلت هذه جرا   . األخـرى 

وعدة  وجـرة مخر مستوردة عليها دمغة وردية الشكل،       
برونزية غراض  وأ جـرار أخـرى ذات مقـابض وردية،       

إن حفظ هذا العدد الكبري من       .وحديديـة حتـت اجلدار    
جيب أن يعزى إىل سكان البيت الذين كان لديهم          األشياء

لقد .  احملدد ممتلكاهتم الثمينة يف الوقت   إخفاء  عد نظر يف    ُب
 مقارنة  ،عتبار أن قليالً من احلت حدث هنا      االيف  مت األخذ   

وهكذا ميكن أن    .باملـباين الواقعة من مكان أعلى املنحدر      
 انطباًعا أفضل مما أعطته املباين األخرى       )VII (يعطى املبىن 

عن الرفاه الذي كان سكان هذا      فيها،  الـيت مت التنقيـب      
أثناء حفريات شيلوه ُعثر       يف .اجلزء من القدس يعيشون فيه    

 ,L1108 (مًعا يف) 97(عـلى عدد مشابه من أثقال النول  

تراب « وقـد وضـعت هذه األماكن بالترتيب         ).1110
جص وتراب على طبقة من كلس      «و» مدقـوق مـبقع   

 أن شامري يشرǳ عوم. ›Shamir 1966: 138‹» مسـحوق 
  فإن ،هذه الطبقات بأهنا حشوة إنشائية ملبىن بيت األختام       

الوصـف يشري إىل حد ما أهنا كانت أرضيات وطبقات          
  كان للمبىن . استيطانية واقعة حتت أحدث أرضيات املبىن     

)VII (       جص طيين  «الذي كشفته ِكنُين أيًضا أرضيات من
هذا يعين  ). انظر أعاله (» فوق حجر كلسي أبيض مفتت    

 للحياكة كان موجوًدا يف     اأن مشغالً آخرً  إمكانية افتراض   
 . من املدينةهذا احلي

الفخارية بثقة إىل هناية    ) A3(ميكـن نسبة أواين الطور      
مر ُد ć الشك أن املبىن   و ).6.6 انظراجلدول(العصر احلديدي   

غراض عـندما احتل البابليون املدينة، وهذا يفسر ختبǞة األ        
ليست أبكر من القرن   ) A1(وحىت مواد الطور    . املعدنـية 
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 Ȱ60/ 6(الشك :(لة اǲاملس ǒا يف املنقطة األشياȾليȝ ثرȝُ Ɣل)30.( 

ǵǕد الوجƙȾ  . مربع تقريًبا ) Ý(ǲǵر دلȬ من ǲǵر كلسɄ رمادي        )6912  (-11
 .مسطǴ واɇخر ناȝم

مصقول . øǲǵر دلȬø من النوț البازلƔ ذي احلبيبات الدقيقة          )5856  (-12
 .مثقوǡ قليالǄ يف الوسط. ǵǕد اƨانبƙ ناȝم جًدا. بشكȰ ناȝم

. ǵǕد الطرفƙ ناȝم جًدا   . قøة هاون ǲǵريةÛ من النوț البازلƔ      مد )5876  (-13
 .واɇخر فيȼ اƳفاȕ ȏفيف

. مصقولة ȝلɂ الدوالǡ يف الداخȰ واحلافة     . قطع من ȕاسة ȝميقة    )6821  (-14
 .مكونة من قطع ȡرب كاملة

. هاون ǲǵري من الطراز البازلƔ قسم منȼ مفقودÛ مكسور ومرمم          )5825  (-15
 .يȰ ومصقول يف الداخȰ واƪارجمصنوț بشكȰ مج

)        6409( Ǣمنقوش بصلي Ȑقطعة من مقب. 
)        6481Û Û(  ريǲǵ وزن›Scott 1985‹. 
 .›Scott 1985‹وزن ǲǵري  )6558        (
 .›Scott 1985‹وزن ǲǵري  )6777        (
)        6911(   Ȭر دلøǲǵ .  ǒرها املاņكو ǥصاǵ .    انبƨد اǵǕ مة يفȝمسطحة ونا ƙ

 ).1انظر امللحق (ǭقȰ نول ) 96+ ( .سم) 6,5(الطول 

1-)    RN6477( ة. قطعة من إبرمي برنزيưمر Ûا ماȝًكلة نوǔمت. 
2-)    6741( Ǆكثريا Ȱكǔمت Ûديديǵ Ǵس رمǕر. 
مصقولة بشكȰ جيد ȝلɂ السطǴ املقبǢ لكن سوņدőا  . Œايøة ȝظم   )6773    (-3

 .النار
(قطعة كاملة و  ) 21(ƭموȝة من   . مȰ يف األلعاǡ  قطع ȝظمية تستع   )6310    (-4

7 (    ȼمتشاب Ȱظام مشققة ذات شكȝ .     و حمروقةǕ ا حمروقةȾالكثري من
Ǆمصقول قليال Ȑًيا والبعǝجز. 

إǵداها متǔكلة لتصبȕ ǴوقاǄ ملتوًيا     . قطع من خاŹ  . جسم من ȝظم   )6545    (-5
ȼرفيȕ دǵǕ ندȝ ةȕنشوǕ ȼا . لȝًكلتان نوǔمت ƙماكلتا القطعت. 

 .متصȰ بدبوس مسطÛǴ متǔكǕ ȰيȒًا. خاŹ متǔكÛȰ مرمم. جسم ǵديدي )6605    (-6
اƳفاȏ مشقق ȝلɂ كال    . øǲǵر دلÛȬ من ǲǵر كلسɄ رمادي       )5837    (-7

ƙاملسطح ƙانبƨا .Ȭبالدل ņمنعم ƙانبƨد اǵǕ. 
 .متǔكȰ نوȝًا ما. جسم برونزي )6473    (-8
 .مكسورǥ ومرưة. مرưةÝ مشغولة جيًدا وناȝمة. قمة مدببة برونزية )6914    (-9

مصنوț بشكȰ مستو . قرǲǵ ȋري مثقǢ من ǲǵر رمادي داكن   )5847  (-10
 .الثقȡ Ǣري منعņم. ومصقول
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 Ȱتابع) 6/ 60(الشك 

إال  يشري إىل أن هذا املوقع مل ُيشغل      السابع قبل امليالد ما     
 على  كانت أرضيات املبىن  . )1(بعـد بـناء سور املدينة       

ال تزال قائمة إىل    كانت  واجلدران  ،  ) م 678,3(ارتفـاع   
 فإذا افترضنا أن طابقًا أعلى كان       .) م 680(ارتفاع  حوايل  
ارتفاع قمة املبىن قد وصلت إىل       من املؤكد أن  ، ف موجوًدا

إىل صورة حي   يشري  هذا  . )IV(وهو قاعدة املبىن    )  م 682(
 ،ت تبىن املديـنة املكـتظ باملـباين ذي البيوت اليت كان         

كانت ) 30(املنطقة  و.  فوق األخرى  ة واحد ،كالدرجات
 .ة ماء قنا شـارًعا ذا أرضـية مكسوة باجلص جتري حتته        

كـان درج حجري يؤدي إىل الطابق الثاين من املبىن أو           و
 .إىل املباين األعلى التلة أو لكليهما

6 /6 /4 (òí‰b‚ÐÛa@ïãaëþa 
 ُعثر عليها    األواين الفخارية اليت   )5 /6(يـبني اجلدول    

، بينما يقارن   )28-30(على األرضيات ويف أنقاض املناطق      
) A1, 2/3 ( األواين الفخارية من األطوار)6/6(اجلـدول  

 )8(والطور  ) الثامن قبل امليالد  القرن  ( )4(بـأواين الطور    
 .)6.1جلدول ا) (السابع قبل امليالدالقرن (
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 Ȱ61/ 6(الشك :( ǥطط احلفرƯ)VIII(كما كشف Ǩ. 
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 Ȱ(املربع ): 62/ 6(الشكA/XXXIV( ǥاحلفر ƙيب Ûنوبية الغربيةƨة اȾǲلل ȼǲمت  

)VIII( .دارƨيف ا ǡالثقو Ȑية بعǗكن رƹ خلف املقياس. 
 
 

 
 Ȱ(املربع ): 63/ 6(الشكA/XXIV(للشمال ȼǲدار .  متƨيف املقدمة يقع ا)133 (

 Ɩالتابع للمب)VII( ǥجدار احلفر ȼوفوق Û)VIII( .ي ǥن احلفرǕ Ÿاملقطع الغر ƙب
ƹكن Ǖن هǾا . كانǨ قد ǵفرت ƛانǢ سطǕ ǴفقÛɄ وهناȕ ȫبقة من احلǲارǥ فوقȾا

ƃر يف املقطع الشماȾري يظǲǵ دارƛ Ǆكان متصال Ǵدار . السطƨا ǒببنا Ǩالبعثة قام
 .احلǲري الظاهر خلف املقياس

 
 Ȱ64 /6(الشك :( ǥيف احلفر ȼليȝ ثرȝُ يǾوزن النول ال)VIII(. 

1- )RN4380 (Ȱكام Ûوزن نول. 
 

 30املنطقة 
%  

 29املنطقة 
% 

 28 املنطقة
%  

 الصنف

0.6 1.1 3.0 1 ǥرƦ كؤوس   
   ȕاسات 2 0.8 6.7 13.8
1.8 3.3 1.5 3Ǵمصابي           

   ȕاسات ملتوية 4 25.6 22.3 33.8
7.5 4.4 6.8 5ǥغريȍ حافȍ   

16.9 7.8 19.5 6 Ǹبȕ واينǕ       
      جرار ơزين 7 18.7 38.9 11.3
1.2 2.2 1.5   8ǥغريȍ باريقǕ     
 دون ȝǕناق  جرار 9 12.8 4.4 3.1
  Ǖواين مزج 10 - - 1.2
  ȕاسات ơزين 11 9.8 8.9 8.8
  ȕاسات متوسطة 12 - - -

 العدد اإلمجاƃ للقطع  133 90   160
يȾا ȝلǕ ɂرȑيات  األواين الفخارية الȝُ Ɣثر ȝل)5/ 6(اƨدول 

 30- 28وǕنقاȏ املناȕق 

 ت كان)A1, A2/3(األطوار  أن )6 /6(يـبني اجلدول  
ومل يُعثر على أي    . الثامن قبل امليالد  أحـدث مـن القرن      

، وُعثر على طاسات من     )1(كـؤوس مخرة من الصنف      
أواين الطبخ  مقدار  إن  ). 2(أكثر من الصنف    ) 4(الصنف  

 .ملحوȗعلى حنو  عالية )7(املǞوية وجرار ختزين الصنف 

6 /6 /5 (@ñŠÐ§aIVIIIH@æa‰ìİÛa@IA4, A5H 
 يف أنقاض الطور   )  م 2,75( قطرها   –مت حفـر حفرة     

)A3( .  مغطى باحلجارة   كان  الداخلي  غالفها)  61 /6الشكل .(
، ›Kenyon 1965: 4» ‹املبىن الغريب«فسـرت ِكنـُين هذا   

) 62 /6 و 50 /6( لكن الشكلني    . مبىن قائم بذاته   :بأنهغلطًا،  
ـ  الداخلي، وليس إىل   غالف  إىل ال متجهة  نان أن احلفرة    يبّي

بسبب . )A3(اخلـارجي، حيـث كانت أنقاض الطور        
 له  ت كان»املبىن«أن ظنت نُين ِك ،الـثقوب يف اجلـدار  

أنه مبىن  كتبت  ، ولذلك   )62 /6 الشكل(أرضـية خشبية    
مل تكن احلفرة بارتفاع . ›Kenyon 1965: 4‹حلفظ احلبوب 

ت بسطح أفقي   ّدى عدة مداميك من احلجارة، وسُ     سـو 
ميكن رؤيته يف   ) ؟(ميكـن أن يكـون قد اتصل به جدار          
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الدفتر و). 63 /6 الشكل(القطـاع الشمايل من هذا املربع       
مت . أي معلومات عن هذه األجزاء املميزة     ال حيوي   امليداين  

 ،تسـجيل بعض القطع من األواين فقط من احلفرة نفسها         
ال ميكن إعطاء تاريخ أكيد، لكن      .  جرار ومعظمها حواف 

حمفورة يف أنقاض  كوهنا بالنظر ملوقعها يف طبقات الصخور   
)A3 (        من هناية العصر احلديدي ومغطاة بطبقات حت من

فإنه ميكن نسبة تارخيها إىل     ،  ية واهلريودية تسنليالفترتني اهل 
 هـناك ثقل نول ُعثر عليه يف احلفرة       . الفـترة الفارسـية   

يؤكد هذا التاريخ، كما مت تسجيل أثقال       ) 64 /6 الشكل(
يف وادي  عالّ  نول أخرى من الطبقات الفارسية يف تل دير         

 .›G. van der Kooij, personal comm‹ األردن
 
 
 

  8الطور 
  % 7ق 

 الطور 
A2/3 % 

 الطور
A1 % 

  4الطور 
 % 8ق 

 الصنف 

1.8 1.5 5.0 9.2 1ǥرƦ كؤوس   
 ات  ȕاس2 33.6 19.9 7.7 7.4
1.8 2.0 0.8 3.5 3Ǵمصابي  

  ȕاسات ملتوية4 11.3 26.8 28.4 38.2
7.9 6.2 7.7 7.8 5 ǥغريȍ حافȍ  
5.2 15.0 10.3 4.9 6 Ǹبȕ واينǕ   
  جرار ơزين7 14.8 15.2 20.9 9.0
1.8 1.5 1.3 2.5 8 ǥغريȍ باريقǕ    
دون ȝǕناق  جرار 9 1.4 4.0 7.4 8.2
  مزج  Ǖواين10 0.7 - 0.5 1.6

  ȕاسات ơزين 11 8.5 9.0 8.9 16.3
 ȕاسات متوسطة 12 1.8 - - 0.8

العدد اإلمجاƃ للقطع  283 377 383 1131
مقارنة ) A2/3 ,A.1( األواين الفخارية من الطورين ):6 /6(اƨدول 

  ). 8,4(بأواين الطورين

 
 Ȱ65/ 6(الشك :(ƙطط املباين يف املربعƯ :)A/XXII, XXII(  الطور)2c( .ياتȑدران واألرƨا ƙالعالقة ب Ʉاملخطط التخطيط ƙيب. 
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 Ȱ66/ 6(الشك :( ƙطط املباين يف املربعƯ)A/XXV, XXVI( الطور )يات). 4ȑدران واألرƨا ƙالعالقة ب Ʉاملخطط التخطيط ƙيب. 
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6 /7 (óÜÐÛa@pbÈiŠ½a@)A/XXI-XXII, XXV-XXIX( 
-Jerusalem II, pp. 10‹ مت نشر مواد هذه املربعات يف

تتعلق حبي مدينة يقع يف منتصف الطريق صعوًدا        وهي. ›49
يعين ( على املنحدر الشرقي للتلة خارج بقايا سور املدينة       

 العائد إىل العصر الربونزي     )إىل الشـمال والشـرق منه     
 .نقدم إليكم وصفًا قصًريا لɊطوار. الوسيط الثاين
ران وأرضيات  كان يتألف من عدة جد     :)1(الطøور   

أمكن إنقاذ قليل من    وقد  . )2 (تقع حتت أرضيات الطور   
دون تقدمي تاريخ    من   القطـع الفخارية من هذه الطبقات     

سـب تاريخ هذه الطبقات  ُن Jerusalem II‹ć‹يف . واضـح 
استند هذا التأريخ   وقد  . إىل العصر الربونزي املتأخر   خطأً  

دة اليت نسبتها   أن املا من  إىل مالحظات ِكنُين، لكننا حتققنا      
الثاين عشر  القرن  ربطها ب إىل العصر الربونزي املتأخر جيب      

 ).4انظر الفصل (قبل امليالد 
كان هذا الطور مبىن كبًريا ُعثر عليه يف        ): 2(الطøور   

 /6 الشكل) (A/XXI, XXII, XXVII, XXVIII (املربعات
أمكـن الـتعرف عـلى عدة تغريات يف التصميم          و ).65
 ه بيتـأنبمت تفسري املبىن وقد ). A–C األطوار الفرعية(

 
 Ȱ67/ 6(الشك :( طط املباينƯ)I-VII(وسور املدينة . 
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بسبب املوجودات من األواين الفخارية    جزئًيا   ،للضـيوف 
، وهو أحدث   )2C(متت نسبة الطور    و. )II(يف الكهـف    

 .التاسع قبل امليالدطور فرعي، إىل هناية القرن 
ر طبقات األنقاض املوجودة    مشل هذا الطو  : )3(الطور  

. وتراكم األنقاض الناجتة  ه  فوق هذا املبىن، واليت متثل دمار     
 .الثامن قبل امليالدوميكن نسبة األواين الفخارية إىل القرن 

ان هذا ميثل طوًرا استيطانًيا آخر يف هذه        ك): 4(الطور  
 اللذين يقعان إىل )A/XXV, XXVI(يف املربعني . املـنطقة 

مباشرة، مت بناء عدة بيوت     ) 2(ىن الطور   الشـمال من مب   
). 66 /6الشكل  () I (حول كهف كبري عرف باسم الكهف     

غراض هذا الكهف بأنه مقام شعƑ مقدس بسبب األ   وفسر  
عظام حيوانات، أوعية كاملة،    : الـيت ُعثر عليها بداخله    

 ;Eshel 1995: 35-54‹نقـوش ومتاثـيل صغرية للضيوف   
Holland 1977; Lernau 1995; Prignaud 1978; Jerusalem 

II, pp. 44-50; Steiner 1997‹ .  ومت تفسـري البيوت حوله
 .أيًضا بأهنا قد تكون بيت للضيوف

كان ميثل دمار هذه املباين عند هناية القرن        : )5(الطور  
 .الثامن قبل امليالد

وهي . ُعثر على عدة أخاديد ماء حتفر يف هذه األنقاض        
 املادة اليت ُعثر عليها يف      مـن تاريخ غري معروف ونسبت     

مشلت ): 9 ،8،  7(األطوار  ). 6(هذه األخاديد إىل الطور     
وهي موصوفة أعاله يف    ) 1(املـبىن ود مـار سور املدينة        

 ).5 /6(املقطع 

6 /8 (åŽîäč×@óÔÛ@—‚Üß 
يقدم لنا اجلدول التايل العالقة املتبادلة بني أطوار العصر         

يف : ها يف هذا الفصل   احلديـدي الثاين املتأخر اليت وصفنا     
 )I) (T4-6(ويف اخلندق   ) 9-1األطوار من   (املربعات السفلى   
 ).A/XXIV; A1-3(واملربع ) B7-8(واملربعات العليا  

وقد أظهرت حفريات ِكنُين أنه بعد بناء املبىن احلجري         
مل حتدث  أي أعمال ) B5, T3bالطوران (املـدرج الكبري  

دة املبىن احلجري املدرج    بـناء يف املنطقة الواقعة بني قاع      
من العصر الربونزي   ) 3(واجلـزء املتبقى من سور املدينة       

يبدو أن هذه املنطقة بقيت خالية يف أثناء        . الوسـيط الثاين  
وإىل الشرق، خارج   . القـرنني التاسع والثامن قبل امليالد     

 /نفق َوَرن (سـور املديـنة القدمي هذا وقريًبا من مدخل          
Warren's shaft (ي مدينة جديد يف القرن التاسع قبل بىن ح

. هذه املباين ُهجرت يف هناية ذلك القرن      ). 2الطور  (امليالد  
وبعـد مدة غري طويلة أقيم حي مدينة جديدة إىل الشمال           

هذه املباين كانت متثل    ). 4الطور  (مـن احلـي القـدمي       
إذا ) extra-mural occupation(اسـتيطاًنا خارج األسوار  

 مناسبة، على فرض أنه مل يُعثر على        كانـت هذه العبارة   
وإذا كان الدفاع عن    . أسوار املدينة املعاصرة لتلك املرحلة    

املدينة يتم يف تلك القرون، كما هو مفروض، فإن األسوار      
رمبـا سارت صعوًدا على قمة التلة حيث اكتشفت ِكنُين          

كانت أحياء  ). 5انظر الفصل   (آثـاًرا مـن جدار املعقل       
تقع عند طرف املدينة، حيث     ) 4 و 2(رين  املدينة من الطو  

حيتمل أن الفǞات الفقرية من السكان كانت تسكن، وكما     
 .أكدت لنا األغراض اليت ُعثر عليها يف هذه املباين

Ǹف التاريȍالطور الو 
 1 جدران وǕرȑيات ) ق م9(قبȰ القرن 

 2 بناǒ  ) ق م9(القرن 
 Ǖ 3نقاȏ ) ق م8(القرن 
 4 بناǒ )  ق م8(القرن 

 Ǖ 5نقاȏ ) ق م(Œ8اية القرن 
- Ǖخǒ6 اديد ما 

 ƃواǵ)700سور املدينة  )  ق م ǒبناI T4=7 
وǕواȰǝ )  ق م7(القرن 
 ) ق م6(القرن 

VII – I A1/2=B7=T5=8املباين من 

وما )  ق م587(من 
 بعدها 

 Ǖ A3=B8=T6=9نقاȏ دمار

تأخر املوȍوفة مجيع ȕǕوار العصر احلديدي الثاين امل: )7 /6(اƨدول 
Ȱا الفصǾيف ه 

يف عام سبعمǞة قبل    ) 7الطور  (إن بناء سور مدينة جديد      
) 1السور  (كان هذا السور    ).4(امليالد أهنى استيطان الطور     

يسري إىل منتصف الطريق نزوالً على املنحدر الشرقي، ومشل         
من العصر الربونزي الوسيط    ) 3(مـناطق سور املدينة القدمي      

ذلك منطقة املدينة وƥى مناطق كانت غري       الـثاين، فوّسع ب   
حّول هذا العمل املنطقة الواقعة بني املبىن       . مَسـّورة قـبالً   

، واليت كانت سابقًا غري     )1(احلجـري املدرج وسور املدينة      
. ،فجأة إىل موقع ممتاز   )أو مأهولة على حنو هامشي    (مأهولة  

 .ياءفبين هنا حّي مدينة حسن التنظيم للتجار واحلرفيني األغن
كانا يقعان هناك ومت تأسيسهما     ) VII و VI(املبنـيني   

كان هلما جدران مسيكة وأرضيات     . عـلى صخر القاعدة   
مل ميكن استعادة خمططهما    . مكسوة باجلص على حنو جيد    

لكن . ألن املناطق اليت مت التنقيب فيهما كانت صغرية جًدا        
مـن الواضـح أن املرء كان يدخل إىل هذين املبنيني من            

http://www.al-maktabeh.com
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 مسـتطيلة مغلقـة، يقع مدخلها يف إحدى زوايا          غـرفة 
ويبدو أن مدخالً واحًدا آخر كان يؤدي من هذه         . اجلدار

الغـرفة إىل بقية املبىن، الذي رمبا كان قاعة تتيح الوصول           
بقي من غري الواضح ما إذا كان       . إىل الغـرف اخلاصـة    

مل تكن تستعمل أي أعمدة يف      . للغرفة األوىل سقف أم ال    
وقد دلت اللُقى على أهنا كانت مناطق       . ملباينإنشاء هذه ا  

وملا كان باإلمكان   . عمـل الـتجار األغنـياء وسكنهم      
اكتشـاف عدة طبقات أرضيات كبرية، فمن املؤكد أهنا         
كانت تستخدم لفترة طويلة، ما يعين أهنا بنيت بعد سور          

 لقد أهنى دمار القدس يف عام      . بفترة قصرية ) 1(املديـنة   
 .طان هناك فعلًيااالستي)  ق م587(

املـنطقة الواقعة فوق املبىن احلجري املدرج، اليت كانت         
، )1(قـد فقـدت مهمتها الدفاعية بعد بناء سور املدينة            

كان هذا مشروًعا صعًبا ألنه     . استخدمت أيًضا مكاًنا للبناء   
. يف املبىن ) I-IV(كـان من الضروري حفر مصاطب املباين        

ض املباين على   وبسـبب شـدة مـيل املنحدر أقيمت بع        
، )VII و VI(كانت هذه البيوت أقل قوة من املبنيني        . مستويني

لكن بالرباعة الدالة على الترف نفسها، كما هو مؤكد من          
املداخـل حسـنة البـناء يف تقنية طوبة معاكسة وطوبة           
معترضـة، وباسـتعمال األعمـدة واألرضيات واجلدران        

لوحيد وهو ا ) II(واملبىن  . املكسـوة باجلص بشكل حسن    
) I(هذا البيت، ورمبا املبىن     . الـذي زودنـا مبخطط كامل     

ميكن الدخول إليه عرب هبو معمŉد      : أيًضا، من النوع التقليدي   
وكانت هناك  . يـؤدي إىل منطقيت السكن والتخزين خلفه      

 أشارت اللقى يف املبىن    . درجـات تؤدي إىل الطابق األعلى     
)III (و) أنه     ) بيت األختام ƅكان حي مدينة   على مصطبة أد

وإىل املدى الذي ميكن تأكيده،     . للـتجار واحلرفيني أيًضا   
كـان ملعظم البيوت عدة أرضيات ما يدل على طول فترة           

وهنا أيًضا مل تكن هناك أي دالالت يف التقارير         . االستخدام
 .امليدانية تؤكد ما إذا كانت األهباء مسقوفة أم ال

) 67 /6(ل  كان خمطط هذه املباين، الذي يقدمه الشك      
ميـثل آخـر طور استيطان يف هذه البيوت، قبل تدمريها           

كـان حي املدينة هذا يبدو ذا تصميم منتظم،         . مباشـرة 
بشـوارع تتجه من الشمال إىل اجلنوب، وجمازات ضيقة         
تسري من الشرق إىل الغرب، ولبعضها جماري تصريف ماء         

األدراج احلجرية كانت، على ما يظهر، جزءăا من        . مغطاة

ـ  نطقة العامـة، تـربط الشوارع واملباين الواقعة على         امل
هذا ال يستثين استعماهلا وسيلة للوصول      . مستويات خمتلفة 

إىل الطوابـق واألرضـيات األعلى من املباين اليت أنشǞت          
 .عليها هذه األدراج
مـا بذله سكان القدس من اجلهود       ) I(يـبني املـبىن     

إىل ) 5 /4(غرفة  أوالً قسمت ال  . للتعامل مع املكان املتوافر   
بالكامل من بقية   ) 5(وحدتـني، بعدها مت اقتطاع الغرفة       

وقـد يشري هذا إىل نقص يف مكان البناء داخل          . املـبىن 
املديـنة، ورمبا يرتبط ذلك بتهديد اهلجوم البابلي وبسيل         

 .الالجǞني الذين ال بّد أهنم قدموا نتيجة ذلك التهديد
اة بطبقة  كانـت األرضـيات األكثر حداثة كلها مغط       

مسيكة من األنقاض احملروقة، وغالًبا ما كانت تشقها أخاديد         
. مـاء ُعثر فيها على مادة من العصر مابعد احلديدي املتأخر     

ويبدو أن القاطنني قد كانوا غادروا املكان عندما أضرمت         
ومل يُعثر على هيكل عظمي واحد      . النريان يف هذه البيوت   

 أخذوا نفائسهم معهم؛    كما يبدو أهنم  . يف أنقـاض املباين   
وكانـت األغراض املعدنية الوحيدة املسجلة هي املخبأة يف         

 وبعض األغراض الربونزية واحلديدية يف املبىن      ) VII(املـبىن   
)III .(           لذلك فإن بيان ما ُعثر عليه يف هذه املباين قد يعطى

 .صورة غري كاملة ومتميزة لثراء قاطين هذا احلي من املدينة

6 /9 (@†ÔÛa@æëŠÔÛa@¿I9–6 â@ÖH 
مـنذ ƥـالت ِكنـُين يف القدس، مت اجراء كثري من            
احلفـريات، بنسـب كبرية وصغرية، يف املدينة وحوهلا، ما          
أعطـى كـثًريا من املعلومات عن الفترة الثانية من العصر           

وكانت أكثر احلفريات أمهية تلك اليت قام       . احلديدي املتأخر 
 Shiloh 1984; Ariel‹قية هبـا شيلوه على التلة اجلنوبية الشر 

1990; de Groot and Ariel 1992; Ariel and De Groot 1996‹ 
مبحاذاة جدران ) B. and E. Mazar(وحفريات يب وإي مزار 

 وحفريات أفيغاد ›Mazar and Mazar 1989‹احلرم الشريف 
وقد مت تسجيل أكثر . ›Avigad 1983‹داخـل املدينة القدمية  

ن العصر احلديدي؛ انظر من بني      مـن مـǞة وعشرة قبور م      
 Mazar 1976; Rahmani 1981-2; Barkay and‹آخــرين 

Kloner 1986; Usshishkin 1993; Barkay,أKloner and 

Mazar A1994; Kloner and Davis 1994; Reich 1994‹ . وقد
أنتجـت احلفريات األقدم بقايا من الفترة الثانية من العصر          

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 ;Macalister and Duncan 1926‹احلديـدي املـتأخر أيًضا   

Vincent 1911; Weil 1920, 1947‹ . لكن مل يتم نشر كثري من
املـواد، أو أنه نشر على حنو أويل فقط، وهذا منع التحليل            

وإذا حاولنا أن Ƴمن نتائج مǞة وثالثني       . املفصل لنمو املدينة  
عاًمـا من البحوث األثرية يف مدينة الفترة الثانية من العصر           

 .يدي الثاين فإنه ميكننا تقدمي الصورة التاليةاحلد

6 /9 /1 (òäí†½a@‰ìİm 
يف القـرون الثالثة األخرية من الفترة الثانية من العصر          
احلديـدي، أظهـرت القدس تطوًرا واضًحا يف حجمها         

وبدءăا من هناية القرن الثامن قبل      . وتـنوعها االقتصـادي   
على التلة اجلنوبية   امليالد متَ بناء أسوار مدينة جديدة، ليس        

لقد كشفت  . الشرقية فحسب، بل على التلة الغربية أيًضا      
ذي مداميك من «من سور )  متًرا65(حفـريات أفـيغاد     

  عرضه حوايل سبعة أمتار     »حجـارة مـربعة غري منتظمة     
›Avigad 1983: 55‹ . ومع أنه مل يكن باإلمكان تتبع مسار

 أحاطت مبنطقة  سـور املدينة اجلديدة هذه، فقد قّدرنا أهنا       
تبلȠ مساحتها حوايل مخسني هكتاًرا على األكثر، مع أن         

 Broshi‹احلجـم الدقـيق واحلدود ال تزال موضع جدل   

1974; Tushingham 1979, 1987;AGeva 1979; Gibson 
1987; Bahat 1993; Chen et al 1994‹ . وقد كانت القدس

 .ةاملدينة األكرب بكثري من أي مدينة أخرى يف املنطق
يبدو أن توسع املدينة يف القرن السابع قبل امليالد كان          
يف معظمه نتيجة بناء املناطق السكنية، وليس املباين العامة         

عـلى الـتلة اجلنوبية الشرقية، وهي املنطقة        . الضـخمة 
الوحيدة اليت توافرت فيها املعلومات عن طبيعة االستيطان        

املتدرج الضخم  داخل أسوار املدينة، مل يعد املبىن احلجري        
يسـتخدم، وبالتايل مل يقم إال مبهمة البنية التحتية للبيوت          

مبىن (واملبىن األكرب على التلة هو املسمى       ). I-Vاملـباين   (
الذي كشفه شيلوه ) Ashlar House /احلجـارة املـنحوتة  

وتقنية بنائه املصقول   )  م 13x12(وفسـره، بسبب حجمه     
. ›Shiloh 1984: 14‹حبجـارة منحوتة، على أنه مبىن عام  

اللذين كشفتهما ِكنُين أمكن أن ) VI, VII(لكـن املبنيني  
يصال إىل األحجام املشاهبة بسهولة، ومع ذلك مل تكن هلا          
مهمة عامة، إذا كنُت قد فسرُت اللقى اليت ُعثر عليها يف           

وكما كان األمر على التلة     . هذه البيوت تفسًريا صحيًحا   
على مبان ضخمة من هذه الفترة      اجلنوبية الشرقية، مل يُعثر     

يف أي مكـان عـلى التلة الغربية، باستثناء أسوار املدينة           
لقد كشفت احلفريات على التلة اجلنوبية      . املوصوفة أعاله 

. الشـرقية استيطاًنا أكثر كثافة تدرجيًيا ملنطقة املدينة هناك        
من . ومـن الصعب أن حندد بالدقة مىت بدأ هذا االزدياد         

 الالجـǞني الذي نتج عن احلمالت       املمكـن أن سـيل    
اآلشورية يف النصف الثاين من القرن الثامن قبل امليالد قد          

) االستيطان خارج األسوار  (حرض شجع على ما يسمى      
، لكن هذا ميكن أن يكون قد ›Broshi 1975‹) 4الطـور  (

 ćيعزى بناء   ).2الطور  (بـدأ يف القـرن التاسع قبل امليالد         
املذكور (ًما إىل التهديد اآلشوري     سور املدينة اجلديد عمو   

مع أن األجزاء املختلفة    ) 5: 32يف سفر أخبار األيام الثاين      
مـن السور احمليط ال ميكن نسبة تارخيها بدقة كافية لربط           

لقد حدث  . نشـاطات البناء املَلَكية املذكورة يف التوراة      
البـناء فـوق هذه املنطقة داخل أسوار املدينة يف القرن           

 .ل امليالدالسابع قب

6 /9 /2 (æbØÛa@…a†Çc 
يف الفصل اخلامس افترضنا أنه خالل القرن العاشر قبل         
املـيالد أو أوائل القرن التاسع قبل امليالد، كان على األقل           

       Ƞهكتاًرا، حًدا أقصى،   ) 12(نصـف مسـاحة املدينة البال
تشـغله مـباين عامة مثل املعابد والقصور ومباين التخزين          

هكتاًرا ) 50(ذا افترضنا أن ƴو املدينة إىل       فإ. والتحصـينات 
يعزى على حنو رئيس إىل بناء مناطق سكنية، فقد يفسر هذا           

هكتاًرا من املكان املتوافر على     ) 30((وجود مساحة حوايل    
نسمة يف اهلكتار   ) 200(وبفرض عدد سكان يبلȠ     . األقـل 

، كمـا استعلمنا يف الفصلني الثالث واخلامس،        )السـكين (
عدد اإلمجايل للسكان يراوǳ بني ستة آالف وعشرة        يكون ال 

وهذا العدد أقل من التقديرات التقليدية البالغة       . آالف نسمة 
 Shiloh 1980; Broshi‹نسمة، بالترتيب ) 24000 – 20000(

تراوǳ بيانات  . واألعمال املنشورة ال تساعدنا هنا    . ›1974
 من )  ق م  597(عـدد السكان اليت أجراها البابليون يف عام         

) 10000(إىل  ) 30-28: 52(نسمة، وفق سفر إرميا     ) 3036(
 ).14: 24(وفق سفر امللوك الثاين 

6 /9 /3 (ð…b–nÓüa@@ÊìänÛa 
ليس عدد السكان فقط هو الذي ازداد، بل أيًضا تنوع    

وقد قدمت حفريات ِكنُين وشيلوه     . املستوطنة االقتصادي 
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كد أن  ومن املؤ . معلومـات عن عدد املهن اإلختصاصية     
قد ذكر هنا، وكذلك تاجر     ) II(صـانع املعادن يف املبىن      

وبيت ) II(بيـت األخـتام ومشـاغل احلياكة يف املبىن          
اليت ) ostracon(والكسـرات اخلزفـية الثالثة      . األخـتام 

من طبيعة  ) 20(اكتشـفتها ِكنُين حتت أرضيات الشارع       
إداريـة وهي تذكر جرار احلبوب وزيت الزيتون، وكال         

 .›Lemaire 1978‹ كانا منتجات تصدير هامة النوعني
لقـد مت احلصول على دليل يثبت عالقات التجارة مع          

واملنتجات املستوردة كانت تراوǳ    . األقاليم األخرى أيًضا  
انظر املناقشة  (اخلمر من اليونان أو قربص      ) جـرار (مـن   

إىل األثاث اخلشƑ من    ) حـول الدمغـات الوردية أعاله     
، والعاج من سورية أو ›Shiloh 1985: 140-4‹مشايل سورية 

، وأصداف الزينة ›Ariel 1990: 119-48‹بالد مابني النهرين 
من املؤكد . ›Mienis 1992; Reese 1995‹من البحر األƥر 

 أن الـربونز كان يأź إما من قربص أو من شرق األردن            
)Transjordan .(       ويف أثناء حفريات شيلوه ُعثر على ثالثة

 Shiloh‹ملسند على ƴاذج أواين فخارية حملية نقوش Ɲط ا

وحبسب رأي املنقّب، قد يكون هذا داللة . ›141-2 :1985
وجنويب جزيرة العرب   ) Judah(عـلى عالقات بني يهوذا      

 .ترتبط بتجارة البخور

6 /9 /4 (òîÇa‰ŒÛa@pa‰ìİnÛa 
دلـت التقصيات يف املنطقة الواقعة حول القدس على         

 ق  8-6( املزروعة واملأهولة يف القرون      توسع هائل يف املنطقة   
ومت رصد كثري من املصاطب الزراعية من تلك الفترة،         ). م

إضافة إىل ذلك، مت    . إضـافة إىل مـزارع متباعدة مترابطة      
رصـد جمموعـة كاملة من املنشǔت األصغر أو املؤقتة، أو           
كليهما، مثل معاصر النبيذ والصهاريج وأماكن التخزين أو        

وهذه يصعب حتديد تارخيها، ولكن إذا ُعثر   . ةأبـراج املراقب  
 عـلى قطع من أوان فخارية، فإن تارخيها يعود إىل القرون           

كما توسع نظام الطرقات يف هذه الفترة أيًضا        ).  ق م  6-8(
›Gibson 1983-4; Gibson and Edelstein 1985; Edelstein 

and Milevski 1994; Opher 1994‹ .  يظهـر أنه من القرن
ن قـبل امليالد وما بعده، حدث توسع يف استخدام          الـثام 

األراضـي اقترن مع بناء املصاطب على حنو واسع، وأمكن          
 .إنشاء زراعة مروية عليها

يف معظـم املنشـورات، مل جيِر متييز كبري بني ƴوذج           
املسـتقرة يف منطقة يهوذا يف القرنني الثامن والسابع قبل          

)  ق م  701(يف عام   . ةامليالد، مع إمكانية متييز فروق كبري     
زحـف امللك اآلشوري سنحاريب إىل إقليم يهوذا ودمر         

وقد أُنقذت القدس بأعجوبة، لكن كان      . معظـم مدهنـا   
علـيها أن تدفـع ضـريبة كبرية، وأصبحت دولة تابعة           

وقـبل تلك السنة احلامسة، ُوجد نظام مستقرة        . آلشـور 
كانت . منظم هرمًيا وواسع وكانت القدس أهم املدن فيه       

ومدن ذات إنتاج   ) بǞر السبع وخليȈ  (هـناك مدن إدارية     
تل (ومدن سكنية   ) تـل بيت مريسيم وجبعون    (خـاص   
 Mazar‹، إضافة إىل قالع وقرى ومزارع منعزلة )النصبة

1990b: 416f‹ . وذج املستقرة هذا يعطي دليالً على بنيةƴو
وعلى ما يبدو، كانت معظم     . اقتصـادية ممـيزة ومعقدة    

اعـية تعاž وختزن يف املدن األصغر، بينما        املنـتجات الزر  
، مثل )Cash Crops(بعـض احملاصيل ذات العائد النقدي  

زيـت الزيتون واحلبوب سوف تّصدر من خالل عالقات         
 .جتارية بني األقاليم تتركز يف القدس

ويف بداية القرن السابع قبل امليالد كان هذا النظام قد          
ها من الدمار الذي    ومل تستعد معظم املدن حيويت    . اختفى

وتظهر احلفريات يف بري سبع وتل      . أحدثـه اآلشـوريون   
النصبة وتل بيت مرسيم وبيت مشȈ أنه يف معظم املدن مل           
ترمم أسوار املدينة املدمرة، بينما كان السكن اجلديد على         

يف . تلـك املواقع إما بنسبة أصغر بكثري أو غائًبا بالكامل         
الستيطان داخل هذه   خليȈ بنيت حتصينات جديدة، لكن ا     

األسوار كان حمدوًدا، بينما مل تستخدم املباين اإلدارية بعد         
ختلى اآلشوريون عن مدن هامة أخرى مثل       . ذلـك أبًدا  

 Ȉمتنة(جازر وتل بط ( نيōإىل الِفلسِطي)Philistines.( 
الذي اكتشف يف ) Taylor Prism(يف موشـور تـيلر   

حزقيال الذي ذ  1ما يتعلق باليهو  «نيـنوى كتب سنحاريب     
مدينة من مدنه القوية    ) 46(مل خيضـع حلكمـي، هـناك        

املسورة، إضافة إىل مدن صغرية يف جدارها، ال ميكن حصر          
. ›ANET, pp. 287-8» ‹... حاصرُتها واحتليتها]...[عددها 

لكـن اآلشوريني مل يدمروا مدن يهوذا وحسب، بل كامل          
 .بنيتها التحتية احلضŃرية

فقد متسكت بتاريخ   . ع تصور هذا  مل تكن ِكنُين تستطي   
، بدالً من التاريخ املقبول     )IIIخليȈ  (لدمـار   )  ق م  597(
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: وقد كتبت ِكنُين  ).  ق م  701(عـلى حنو عام اآلن وهو       
مـن الصعب التسليم بأن مملكة يهوذا بقيت غري مأهولة          «

بالكامل، وإىل أن يتوفر الدليل احلاسم على عكس ذلك،         
اء صورة القرن السابع قبل امليالد      مييل الواحد منا إىل استبق    

ومـع أن تأرخيها ثبت  . ›Kenyon 1979: 298‹السـابقة  
بالتأكيد مل تبق   : خطؤه، فقد كانت حمقة يف ناحية واحدة      

فالسكان الناجون من   . مملكـة يهوذا غري مأهولة بالكامل     
املـدن املدمرة استقروا يف الريف، بينما يف كثري من املدن           

لكن ميكننا أن   .  بناؤها بعد الدمار   ُعـثر على بيوت أعيد    
نـزعم، بثقة، أن هذه املدن اليت دمرت، مل يكن بإمكاهنا           

مجع الضرائب، تنمية   : القـيام مبهامهـا اإلدارية السابقة     
التجارة والصناعة، ختزين البضائع وتزويعها، وƥاية القرى       

ومن احملتمل أنه كان هلذا نتائج بعيدة املدى على         . اŎاورة
لبالد االقتصادية، وهو موضوع ال ميكننا متابعته يف        بنـية ا  

 .هذه الدراسة
ومع هذا فإن النصف الثاين من القرن السابع قبل امليالد          
عـلى حنـو خاص مل يكن فترة احنطاط اقتصادي ململكة           

فالقدس مل تتوسع فحسب، بل كانت املستقرات       . يهـوذا 
ة ويف صحراء يهوذا بنيت مزارع جديد     . تبىن يف كل مكان   

›Stager 1976‹ بينما بنيت املستقرات مبحاذاة البحر امليت ،
ويف واحـة إرحيا، وكانت مرتبطة بزراعة واسعة ألشجار         

ويف كل  ). Bitumen(البلسم واستخراج امللح وقار البيتومن      
 إقلـيم كانـت تقـام القالع، بينما ُبين يف رامات راحيل            

)Ramat Rachel (قرب القدس قصر فخم للملك. 
ـ  التعاظم «، كان هذا ›Tatum 1991‹ب تـامت  وحبس

 مرتبطاً ببعثة امللك لتأسيس دولة ذات       »السـريع يف البناء   
مركـزية قوية وعكََس صراًعا سياسًيا بني امللك والنخبة         

لذلك كانت املستقرات اجلديدة تبىن على مواقع       . القدمية

. جديـدة ومل تكن تعاد احلياة إىل املراكز احلضرية القدمية         
بدو يل من املشكوك فيه أنه كان ال يزال هلذه النخبة           لكن ي 

ميكن .. القدمية قوة كبرية بعد نصف قرن من عدم الوجود        
أن تكـون البنية التحتية السياسية واالقتصادية ببساطة قد         
ćُوجهت حنو القدس حيث إن الفترة القصرية من االستقالل        

اه يف النصـف الـثاين من القرن السابع قبل امليالد والرف          
 .االقتصادي املرتبط هبا استطاعا أن يعززا هذا التحيز

6 /9 /5 (ô×@òäí†ß@†ÔÛa 
لكـي نضـع حجـم القدس يف مكانه الصحيح، من           

ففي يهوذا نفسها يف    . الضروري أن نقارهنا باملدن األخرى    
السابع قبل امليالد، كان يبدو، وكما ذكرنا آنفًا، أنه         7القرن  

قية أحناء البالد مل تزد مياحة      ويف ب . ليس ƣة من مدن أخرى    
بعـض املـدن عـن ستة هكتارات، بينما مل تكن سوى            

. عقرون، مبساحتها املقدرة بعشرين هكتاًرا، أكرب من ذلك       
. لكن حىت تلك املستقرة مل تقارب القدس من حيث احلجم         

حـىت هنايـة العصـر احلديدي، بقيت القدس ما يسميه           
مدينة مل تكن ) Primate City /مديـنة كربى (اجلغرافـيون  

تفوق مجيع املستقرات األخرى من حيث احلجم وحسب،        
بل املكان الذي تتمركز فيه كل القوة االقتصادية والسياسية         

توضح سجالت . ›Carter 1983: 99‹واالجتماعـية أيًضـا   
ليس يف  . تـاريخ امللك نبوخذنصر هذا األمر بصورة مجيلة       

األسوار كثري من املدن ذات     "هـذه السجالت أي ذكر ل     
ذكر ) Babylonian Chronicle  /التاريخ البابلي(يف ". القوية

يف السنة السابقة، يف شهر كسلف، مجع ملك        «ببساطة أنه   
أكـاد قواتـه وزحف على بالد احلثيني وخيم قبالة مدينة           

ويف اليوم الثاين من شهر آذار احتل املدينة وأسر         . يهـوذا 
 .›Barnett 1977: 80‹» امللك
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يف الفصـول السابقة قّدمنا صورة للقدس يف العصرين         
الربونزي واحلديدي واستندنا فيها على حتليل مادة ƥالت        

. ِكنـُين ودعمناها بالدالئل املنشورة من حفريات أخرى       
كـان التركـيز على تطور املستقرة ووظيفتها يف خمتلف          

 هذا  يف. املراحل ضمن إطار التطورات املعاصرة يف املنطقة      
ومن أجل  . الفصل سنعطي ملخصاَ قصًريا هلذه التطورات     

احلصـول على وصف شامل ومراجع للبحث، أشري على         
 .القارǛ الرجوع إىل الفصول ذات العالقة

7 /1 (ðŒãëÛa@Š–ÈÛa 
يعـود تـاريخ أقدم القبور اليت مت اكتشافها اىل اجلزء           

واين وقد أظهر حتليل األ   . األول من العصر الربونزي املبكر    
الفخاريـة من بعض الكهوف، الذي أجراه فرنكن، أهنا         
مصنوعة من طني ُعثر عليه يف مناطق خمتلفة يف فلسطني،          
مؤكـداَ بذلـك الفكـرة القائلة إهنا كانت قبوًرا لرعاة           

مل يُعثر على مستقرات دائمة على التلة اجلنوبية        . متـنقلني 
و اكتشف شيلوه مبىن صغًريا فقط على بعد حن       . الشـرقية 

مـǞة متر اىل اجلنوب من النبع، يتألف من غرفتني ومقاعد     
رمبا كان هذا مقاًما مقدًسا، لكن من       . مبحـاذاة اجلـدار   

 .الواجب انتظار املزيد من املنشورات من أجل التحقق

يف العصـر الـربونزي الوسيط التايل قامت عدة قرى         
زراعية قرب القدس على طول الوديان، لكن املوقع نفسه         

كانت قطع األواين الفخارية    . غري مأهول ) يزالال(كـان   
مـن هذه الفترة غائبة هنائًيا بني املواد اليت كشفت الحقًا           

قًربا ) 11(ُعثر على مقربة فيها     . على التلة اجلنوبية الشرقية   
 .على جبل الزيتون) shaft tombs(من النوع الرأسي 

ة من  مل يبدأ الناس ببناء مدينة على التلة اجلنوبية الشرقي        
القـدس حىت بداية العصر الربونزي الوسيط الثاين حوايل         

) stretches(ومت إنقاذ عدة امتدادات     ).  ق م  1800(عـام   
ومن الواجب نسبة احملاوالت األوىل     . مـن سور مدينتها   

من احملتمل أن   . لـتطوير النبع بشكل جيد إىل هذه الفترة       
. وقتهاقد ُشق ) Dragon Shaft(أو نفق التنني ) نفق َوَرن(

 .ويبدو أن دليالً أثرًيا موجود االن لتأكيد هذا التاريخ
ال نعـرف إال القلـيل عن هذه املدينة، إذ مل ينُج من             
برنامج البناء يف األزمنة الالحقة إال شظايا من بيوت، لكن          

كان . اللقـى تسمح بإلقاء نظرة على حياة سكاهنا اليومية        
 عليها يف خنادق    أكثر من نصف األواين الفخارية اليت ُعثر      

حفـريات ِكنـُين من جرار التخزين الكبرية، ومن ذلك          
كان ) أو جزءăا منها(نسـتطيع االسـتنتاج أن مهمة املدينة    
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وهذا يتفق مع الدليل املأخوذ من      . التخزين أو مركز السوق   
بعض قرى املزارع املعاصرة اليت مت التنقيب عنها على طول          

 حتليل حيوانات   ويظهر. هـذه الوديـان يف جوار القدس      
املنطقة أن اللحم واحلليب كان يتم انتاجهما هناك للسوق         

وجرار التخزين املذكورة أعاله    . املركـزية على حنو رئيس    
كانت مجيعها مصنوعة من الطني املستخرج من قرب هذه         
القـرى، لذلك إما أن يكون الطني قد مت نقله إىل القدس            

وى، كان يستخدمه   ليعاž هناك، أو أنه، وهواالحتمال األق     
صانعو الفخار احملليون الذين كانوا يبيعون منتجاهتم الكاملة        

كما ُعثر على مشغل لصنع الفخار      . إىل األسواق يف املدينة   
 .يف إحدى القرى

مركزالقوة : ميكـن عد القدس مركًزا إقليمًيا ĉللتوزيع      
االقتصـادية للمـنطقة، لذلك فهي مركز القوة السياسية         

لقد كانت، وهي الصغرية جًدا     . ينية أيًضا والعسكرية والد 
حيث ال تستطيع القيام وحدها، نوًعا ما القاعدة األمامية         

يبدو أن السكان كانوا    .  مدينة أكثر قوة   -االقليمية لدولة 
فقد ُعثر على خرزات ملونة مصنوعة      : موسـرين نوًعا ما   

مـن حجارة وخزف مزخرف، وكذلك على ترصيعات        
مل يكن يعيȈ يف    .  لɊثاث عظمـية مجيلة  ) تطعـيمات (

 . القدس أكثر من ألف نسمة يف ذلك الوقت
كان ) Rushalimmu /روشاليمو(ذُكر أن اسم القدس     

حمفـوًرا عـلى قطع أوان فخارية مكسرة مت اكتشافها يف      
، (Execration Texts /نصوص اللعن(مصـر، تعرف باسم  

لكـن جمرد ذكر االسم وحده ال ميكن أن يستخدم دليالً           
أن القدس كانت مدينة هامة حينǞذ؛ ألن االسم حبد         على  

ذاتـه لـيس بالضرورة تعريفًاَ ملدينة، بل ميكن أنه يشري           
وقد استخدمت هذه النصوص    . ببساطة إىل منطفة أو قبيلة    

أيًضـا من أجل الفهم املباشر للبنية السياسية لفلسطني يف          
لقد وضع فنكلشتاين ). ب(العصر الربونزي الوسيط الثاين   

املدن يف األراضي   -رة سـريعة للخالف بني الدول     صـو 
 polymorphous(املنخفضة والزعامات املتعددة األشكال 

chiefdoms (         يف مـرتفعات فلسـطني الغربـية يف العصر
، ورمبا حدث تطور إىل     )ج(الـربونزي الوسـيط الثاين      

كـيانات سياسـية أكرب يف املنطقة األخرية أصبحت فيه          
 .كزين لوحدتني أكربوالقدس مر) نابلس(شكيم 

لكن حبسب البقايا األثرية ال ميكن أن تكون القدس قد          
وإىل احلد الذي نعرفه، بسبب عدم      . مارسـت هذا الدور   

نشر الدالئل مجيعها، مل يُعثر على أي بقايا معمارية أو أوان           
فخاريـة من النصف الثاين من العصر الربونزي الوسيط يف          

وألسباب جمهولة  . لقبورأي من احلفريات، باستثناء بعض ا     
 .اختفت املدينة من الوجود بعد مǞة سنة فقط

ومـا خيـص العصر الربونزي املتأخر، يتألف املصدر         
 رسائل  /رسائل العمارنة (الرئيس املكتوب للمعلومات من     

أمري (هيبا  -الـيت كتـب املؤلف عبدي     ) تـل العمارنـة   
ئل، واستناًدا إىل حمتوى هذه الرسا    . سبًعا منها ) يوروساليم

تصـف معظـم الدراسات القدس باملدينة الكبرية احملمية         
املدينة -ومن املفترض أهنا مركز الدولة    . باألسـوار القوية  

ومقر حاكم الزعامة املزدوجة، أو املركز التجاري للمنطقة        
واملفروض أن هذه املهمة استǞناف ملكانة املوقع يف        . القريبة

 .أثناء العصر الربونزي الوسيط
 عـلى البقايا األثرية من العصر الربونزي        وبالتركـيز 

. املـتأخر اليت ُعثر عليها يف القدس، تبدو لنا صورة خمتلفة          
لقـد بّيـنا أن نظام املصاطب الكبري الذي كشفته ِكنُين           
وشـيلوه كالمها ال ميكن إرجاع تارخيه إىل فترة العمارنة          
الـيت ال تترك لنا إال القليل من املواد اليت منشؤها العصر            

قرب على جبل الزيتون، بعض الكهوف      : لربونزي املتأخر ا
قـرب املدينة احلالية، ورمبا معبد مصري إىل الشمال من          

 ). باب العامود(بوابة دمشق 
يف أثناء احلفريات الكثرية اليت جرت يف القدس وحوهلا،         

ال أسوار كبرية وال بيوت     : مل يُعثر على أي أثر ملدينة حمصنة      
وان فخارية سائبة، إال ما ندر، يف       وال حـىت أي قطع من أ      

يبدو أنه ال   . احلشـوات الالحقة وطبقات األنقاض الكثرية     
يف القدس يف   " مدينة"ميكـنين إال االستنتاج أنه مل تقم أي         

ومن الناحية األثرية، مل تكن     ). رسائل العمارنة (أثـناء فترة    
يبدو . القـدس ببساطة مأهولة أثناء العصر الربونزي املتأخر       

ذا واحًدا من األمثلة الكثرية اليت يبدو فيها أن النصوص          يل ه 
 .وعلم اآلثار يناقض واحدمها اآلخر

وجيب . عـلى أي حال رسائل العمارنة موجودة حقًا       
. العثور على حل للتوفيق بني قطع املعلومات املختلفة هذه        

إما أن الرسائل ليس منشؤها من القدس، أو أهنا من القدس،           
يف تلك احلالة، ميكن أن نتخيل      . كبريةلكن ليس من مدينة     

يوروساليم عزبة للملك املصري، ليست مدينة، بل نوًعا من         
بيـت كبري حمصن، وال يبدو هذا مناقًضا حملتويات رسائل          
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كانت عزبة  > يوروساليم<من املمكن أن    . هيبا-عـبدي 
وتزود الفرعون  ) بيث شان (صغرية حتمي الطريق إىل بيسان      

ملحوȗ النوع الوحيد من الضريبة وهـم بشكل   (بالعبـيد   
رمبا كان القرب ذو    ). هيبا-املذكـورة يف رسـائل عـبدي      

 .هيبا-الشقني على جبل الزيتون ذا صلة بعائلة عبدي
واملسـألة الرئـيس ذات اخلطورة هنا هي استǞناف          

. التنظـيم السياسي من العصر الربونزي الوسيط وما بعده        
 ق 1700(طان من وملا مل يكن هناك أي دليل على أي استي  

وما بعد، فإنه ال يبدو من احملتمل، إال قليالً، أن نصور           ) م
مدينة قامت باستمرار من العصر     -القـدس كمركز دولة   

، أو حىت بعد  ) ق م  10(الربونزي الوسيط حىت بداية القرن      
 .للقدس تاريخ استيطان متقطع جًدا. ذلك

7 /2 (ð†í†§a@Š–ÈÛa 
العصر (صر احلديدي   املصـادر التارخيـية لـبداية الع      

غـري موجودة تقريًبا، باستثناء املراجع      ) احلديـدي األول  
التوراتية اليت مل يكتب معظمها إال يف وقت الحق، لكنها          

لذلك تكون الصورة   . غالـًبا مـا تستخدم دليالً تارخيًيا      
التقلـيدية للقـدس يف هـذه الفترة، واليت تقدمها معظم         

صنة جيداَ يسكنها   الكتب، هي أهنا كانت مدينة صغرية حم      
وقد احتلها  . مدينة مستقلة -اليبوسـيون، ومركـزاَ لدولة    

 .امللك داود فيما بعد وحوهلا اىل عاصمة له
ُعثر على  . لكن ما ُعثر عليه بالواقع حيكي حكاية خمتلفة       

سلسـلة من املصاطب بنيت فوق مبىن أكثر قدًما، كشفها          
 كـل مـن ِكنـُين وشيلوه، وكان على أرضيتها املكسوة          
باجلص حافة جرة كاملة، يعود تارخيها اىل العصر احلديدي         

ومل يُعـثر على أي طبقات استيطانية يف أي مكان          . األول
كان . آخر على التلة، وال على أسوار مدينة أو مبان كبرية         

على األقل، ترتل   " درجات) "7(نظام املصاطب يتألف من     
.  صلب على منحدر التلة ومرتبطة من جانبها اجلنويب ƛدار       

وكانت . على األقل )  م 20(املبىن بكامله كان على ارتفاع      
معظم الدرجات صغرية، باستثناء املصطبة الثالثة اليت كانت        

ميكن الزعم أن املباين اهلامة     . كـبرية مبا يكفي للبناء عليها     
كان تاريخ  . املرتبطة هبذا النظام كانت قد أنشǞت فوق التلة       

نُين وشيلوه كليهما، يعود    احلشوة والنظام، من حفريات كِ    
 .هبا إىل العصر احلديدي األول بشكل أكيد

ما السبب يف التعهد    : والسـؤال الذي جيب إثارته هو     
ويقترǳ التحليل الدقيق   . بالقيام مبثل هذه املهمة الضخمة    

لصـخر القـاعدة مـن اخلرائط القدمية وتقارير التنقيب          
 كي  إن وجود حافة مرتفعة مناسبة    . اجلـواَب على ذلك   

تكون سور ƥاية جنوبياَ، وأخدود حت كبًريا يف الصخر         
إىل اجلنوب منه مباشرة، اقتضى ملء هذا األخدود لتأمني         

مل يبَق شيء من املبىن الذي يزين  . مكان حممي يكفي للبناء   
من حيث املبدأ، ميكن أنه كان إما مباين مزرعة         . قمة التلة 

السابق صحيًحا،  لكن إذا كان االقتراǳ     . أو مقاًماَ مقدًسا  
وسواء . فاالحـتمال األكـرب أنه كان حتصيًنا من نوع ما     

أكـان هذا املبىن قد بناه مزارعون حمليون أو اإلمرباطور          
. املصـري أو جمموعة أخرى، فإنه يبقى سؤاالً مطروًحا        

وعمارتـه ليسـت مشاهبة لعمارة أماكن اإلقامة املصرية         
نظام املصاطب و. املعاصـرة له، وال لعمارة القرى احمللية  

يشري إىل تأثريات أخرى، مع أن األواين الفخارية املرتبطة         
بـه تـتألف بكاملها من سلع يُعثر عليها بصورة عامة يف            

 .األراضي كثرية التالل
كـان وضـع القدس يف بداية العصر احلديدي الثاين          
موضـوًعا لكـثري من الكتب واملقاالت، ومعظمها يصور         

. غريها يصورها عكس ذلك   املسـتقرة مديـنةً كـبريةً، و      
وحبسـب طمسن، مثالăَ، كانت القدس يف القرنني العاشر         
والتاسع قبل امليالد مدينة إقليمية صغرية فقط، مركز سوق         

ومل حيدث حىت القرنني الثامن   . للمـنطقة اŎـاورة مباشرة    
والسابع قبل امليالد أن حتول املوقع إىل عاصمة لدولة إقليمية          

ة حضرية مسيطرة، وبريوقراطية    ذات جمـتمع طـبقي، Ƴب     
 .دولة، ورمبا معبد يدعم دين دولة

لكـن على أساس حتليل املادة األثرية، ميكننا القول إنه   
يف القرنني العاشر والتاسع قبل امليالد مل تكن القدس مدينة          

يبدو أن القدس كانت    . كـبرية وال مدينة إقليمية صغرية     
األقل، العاصمة املبنية   مركـًزا إدارًياَ ذا أمهية إقليمية على        
 .حديثاً لكيان سياسي ćأنشǜ حديثًا

لسوء احلظ، مل يتم الوصول إىل اتفاق بعد على تأريخ          
فاألواين الفخارية واملباين   . لɊواين الفخارية من هذه الفترة    

وهبذا (الـيت نسـبت عموماَ إىل القرن العاشر قبل امليالد           
 النصوص  تكـون ُنسـبت لفـترة املَلَكية املتحدة حبسب        

، ميكن بسهولة أن يعود تارخيا إىل القرن التاسع         )التوراتية
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قـبل امليالد، واألواين الفخارية اليت ُعثر عليها يف القدس          
ليسـت مفـيدة جًدا يف هذا اŎال، ألهنا يف معظمها من            

وبقية األواين الفخارية ذات الطبقات احلمراء      . احلشوات
اود وسليمان، بالكاد   اليت يعتربها هوليداي ƴطية لعهدي د     

 .تكون موجودة يف القدس
ُعـثر على عدة مبان عامة من القرنني العاشر والتاسع          

املبىن احلجري  (واملبىن األكثر بروًزا فيها هو      . قـبل امليالد  
لقد كان مكلستر قد ). stepped stone strucutre /املدرج

 Jebusite /منحدر يبوس(اكتشف بعض عناصره ومساها 

Ramp) .ثرت ِكنُين وشيلوه على أجزاء أخرى، وهي       وع
تـتألف من غطاء من احلجارة وبعض املصاطب اŎاورة         
املمـدودة فـوق املباين املوجودة سابقاĆً واألنقاض على         

) م 27(من املؤكد يف األصل أهنا كانت بارتفاع        . منحدر التلة 
يف األعلى، ما جيعلها املبىن األكثر ضخامة       )  م 40(وعرض  

ويتصل هبذا املبىن   . ارة من نوعه على االطالق    واألكـثر إث  
الدفاعي جدار معقل يسري حنو الشمال اكتشفت منه ِكنُين         

 .جزءăا صغًريا جًدا فوق التلة
عثرت ِكنُين على عناصر بناء من النوع الذي يستخدم         
عادة للمباين العامة مثل عدد من احلجارة املنحوتة ورأس         

، يف  (proto-aeolic(  عمـود كبري من طراز ما قبل األيويل       
أنقـاض دمار قرب املبىن احلجري املدرج، بينما ُعثر على          
 قطعة من جدار من هذه احلجارة املنحوتة يف موقع ِكنُين          

)SII (   وقد جاءت بعض األغراض . اىل الشـمال من ذلك
قبضة برونزية قد  : الدالـة على الترف من حفريات شيلوه      

حامل آنية فخارية   ، وجزء من    )بعل؟(تكون من متثال إله     
تدل هذه اللقى على وجود     . كبرية عليه صورة رجل ملتح    

أسـوار دفاعـية وحتصينات ومبان عامة ورمبا حىت معبد          
وما هو غري موجود يف السجل      . يف املسـتقرة  ) بعـل؟ (ل

ومقارنة مع اللقى من العصر الربونزي      . األثري هو البيوت  
يف . ق مذهل الوسيط والقرن السابع قبل امليالد، فإن الفر      

تلـك الفترات مت بناء سور مدينة نزوالً حنو منحدر التلة           
ويظهر أن قمة التلة مل تقدم      . حلمايـة احلي السكين هناك    

. مكاًنـا كافًيا لسكان املدينة فاضطروا الستخدام املنحدر       
. ولكـن مل يكن األمر كذلك يف القرن العاشر قبل امليالد          

ا باملبىن احلجري   يف ذلك الوقت كان املنحدر مغطى جزئيً      
املـدرج، لكن مل يتم اكتشاف أبًدا أي سور مدينة نزوالً           

يبدو أن منطقة البناء كانت     . حنـو املنحدر وال أي بيوت     
كما يبدو أن املدينة كانت حمصنة      . مقتصرة على قمة التلة   

من . بأسوار على طول هذه القمة    ) إذا كان األمر كذلك   (
ور أعاله، كان يقوم    املمكـن أن جدار املعقل هذا، املذك      

مبهمـة ربـط هذه املنطقة املكتظة باملباين حبي آخر يبتعد           
وأظهـرت احلفريات يف املنطقة بني تلة املعبد يف         . مشـاالً 

القدمية يف اجلنوب أن املباين األكثر      " مدينة داود "الشمال و 
 .قدماَ هناك يعود تارخيها إىل القرن التاسع قبل امليالد

 األثرية ميكن وصف القدس يف القرنني      استناداَ إىل الدالئل  
ال يزيد  . العاشر والتاسع قبل امليالد بأهنا مدينة صغرية حمّصنة       

ومن املمكن أهنا كانت تتسع     )  هكتار 12(حجمهـا عـن     
لقد تأسست كمدينة جديدة، كما مل      . لسـكىن ألفي نسمة   

تكن أي مدينة أخرى، وكان فيها بعض التحصينات املثرية         
ورمبا . عامة، لكن قليل من األحياء السكنية     ورمبا عدة مبان    

كانت تقوم مبهمة املركز اإلداري اإلقليمي أو العاصمة لدولة         
وقد أكدت الكشوف يف البالد كثرية      . صغرية أنشǞت حديثا  

هذه الصورة للقدس كمركز لɌقليم يف      " يهوذا"الـتالل من    
 ).ا(العصر احلديدي الثاين 

ه القدس كانت عاصمة    لكن يبدو من غري احملتمل أن هذ      
املذكورة يف  " امللكية املتحدة "لدولـة كـبرية مثل عاصمة       

وباملقارنة مع املدن األخرى من القرنني    . النصـوص التوراتية  
كانت . مل تكن القدس خمتلفة   ) العاشـر والتاسع قبل امليالد    

جمـدو وحاصـور وجازر وخليȈ مجيعها مدًنا صغرية هلا          
 وبناء باحلجارة املنحوتة    حتصينات كبرية : اخلصائص نفسها 

وباالستناد إىل  . ومـبان عامة، والنادر من األحياء السكنية      
السـجالت األثرية وحدها، ميكننا الزعم، على سبيل املثال،        
أن هـذه املدن كانت مراكز احلكومات لعدة دول إقليمية          
صـغرية مل تتحول اىل دوليت إسرءيل ويهوذا الثابتتني تارخيًيا          

ليست حقيقة تارخيية   " امللكية املتحدة "و. قإال يف زمن الح   
وجيب إجراء حبوث إضافية كثرية جًدا حول الوضع السياسي 

 .واالقتصادي يف القرنني العاشر والتاسع قبل امليالد
يف القـرون التالية توسعت املدينة ببطء على املنحدر         
اجلنويب الشرقي للتلة، خارج التحصينات، مت بناء سلسلة        

يبدو أن  .  القرن التاسع قبل امليالد وما بعد      من البيوت من  
هـذا كـان حًيا ĆيعيȈ فيه عامة الناس والتجار الصغار           
واحلرفـيون الـذي سكنوا أطراف املدينة وكانوا يبيعون         
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ومل يكن هؤالء املزارعون من     . منـتجاهتم إىل املـزارعني    
كانت املباين صغرية وبسيطة    . األغنـياء أو ذوي األمهـية     

وقد ُعثر هناك أيًضا    . اء ذات قيمة كبرية   ولـيس فيها أشي   
والكهف . على بعض الكهوف املمتلǞة باألواين الفخارية     

ويعود ) 1الكهف  (األكـرب يعـرف يف املنشورات باسم        
تارخيـه إىل القـرن الثامن قبل امليالد، ميكن أن يكون يف            
األصـل قـد استخدم قًربا، لكنه مل يقم هبذه املهمة بعد            

مملوء باألواين، معظمها صحون    وقـد ثبت أنه     . ذلـك 
وأطباق كبرية وأواين الطبخ واليت كان اليزال فيها عظام         
حـيوانات، إضـافة إىل عدد كبري من التماثيل الصغرية          

ومل يُعثر على أشياء ƣينة     . الفخاريـة، حيمل بعضها نقوًشا    
ال جموهرات وال جعالن أو أواين فخارية مستوردة        : أبـًدا 

ا عملًيا يقصي إمكانية أن هذا      وهذ. أو أشـياء معدنـية    
الكهـف كان مستودعاَ لɊشياء اليت تستخدم يف معبد،         

واعتماًدا على حمتوياته، ميكن القول     . كمـا استنتج املنقب   
 .إن هذا الكهف كان مقاًما دينًيا شعبًيا من نوع ما

يف القـرن السابع قبل امليالد تغري الوضع تغًريا كبًريا،          
شورية يف هناية القرن الثامن قبل      رمبـا نتيجة للحمالت اآل    

وأظهرت الكشوف يف املنطقة حول القدس ƴًوا       . املـيالد 
واضًحا يف عدد السكان بدءăا من القرن الثامن الثامن قبل          

)  ق م587(نتج عن تدمري البابليني املدينة يف عام  . املـيالد 
طـبقات أنقـاض هائلـة، قدمت كمية هائلة من املباين           

عل من املمكن إعادة احلياة إىل املدينة       وهذا جي . واألغراض
يف النصـف الثاين من القرن السابع قبل امليالد، أي قبل           

 .هنايتها املأساوية مباشرة
، ) هكتاًرا 50(كانـت مساحة القدس وقتذاك حوايل       

لكن حجمها وحدودها بدقة اليزاالن موضع جدال، ومن        
. املمكن أهنا كانت تتسع لسكىن حىت عشرة آالف نسمة        

) 7 - 5(قـد كانـت حمصنة بأسوار ساترة عرضها من          ل
أمـتار، وكانت مجيعا قد بنيت يف هناية القرن الثامن قبل           

واملنطقة داخل أسوار املدينة شغلتها، على التلة       . املـيالد 
ومل . اجلنوبـية الشرقية على األقل، وحدات سكنية فقط       

تكشـف أي من احلفريات الكثرية اليت جرت هنا أو يف           
ـ    رى من القدس بقايا ملبان عامة كانت أعيد        أجـزاء أخ

كانت األشياء اليت   . بناؤها خالل القرن السابع قبل امليالد     
: مت كشـفها بـيوًتاَ ختص ما ميكن تسميته بنخبة القدس          

لقد مت بناء حي سكين فوق      . احلرفـيني والتجار األغنياء   
املـبىن احلجري املدرج وكان سور املدينة اجلديد قد توىل          

لقد أتاحت الشوارع، بعرض مترين،     . دفاعـية مهمـته ال  
والـيت تـتقاطع بزوايا قائمة، الوصول إىل البيوت ذات          

 .الطابق أو الطابقني
يف أحد البيوت الذي كشفته ِكنُين، اكتشفت مشغالً        
لɊعمـال الربونزية فيه أدوات حجرية وقطع من الربونز         

 )بيت األختام (قدم  . واحلديد وكثري من األوزان احلجرية    
وفسر شيلوه  . بقايا لسجل حمفوظات  ):  ختًما 51(املشهور  

هذا بسجل دولة، لكن األختام ُعثر عليها مع أوان فخارية          
وبعض األغراض الصغرية   ) أواين طبخ (مرتلـية مكسـرة     

سكني من حديد   : األخـرى الـيت تدل على حياة عائلية       
لذلك فإن  . وأقراط لɊذنني من الربونز ويد هاون حجرية      

. ه األغراض بالسجل اخلاص يبدو أكثر معقولية      تفسري هذ 
وعلى أحد الشوارع مت كشف أكثر من مǞة ثقل نول تدل           

ويف اجلزء  . عـلى حنو أكيد على أعمال احلياكة التجارية       
اجلـنويب من التلة اجلنوبية الشرقية كشف شيلوه ضاحية         

بيت (أخـرى يهـيمن عليها بناء ضخم أطلق عليه اسم           
 فّسره من Ćكًَشفه مببىن (Ashlar Houseاحلجـارة املنحوتة،  

عـام من نوع ما، لكنه قد يكون بيتاً خاًصا ألنه مل يكن             
. أكـرب مـن البـيوت اخلاصـة وكان يقع حنو الشمال           

حتت ) ostraca(واكتشـفت ِكنـُين ثالث قطع فخارية        
أرضـيات الشـارع احملاذي ملشغل الربونز، وكانت من         

الزيتون، طبـيعة إداريـة، وذكرت جرار حبوب وزيت         
 .وكالمها من منتجات التصدير اهلامة

فقد كشفت احلفريات   . بضائع الترف كانت تستورد   
أثاثًا خشبًيا من مشال    : يف املدينة وحوهلا املستوردات التالية    

سـورية، عـاج فيل من سورية أو بالد مابني النهرين،           
أصدافًا للزينة من البحر األƥر وجرار نبيذ من اليونان أو          

كن الربونز من املؤكد أنه كان إما من قربص أو          قربص، ل 
وُعثر على ثالثة أمساء Ɲط املسند      . مـن شـرق األردن    

حمفورة على أوان فخارية حملية من يهوذا، وهذا قد يعطي          
 .الدليل على وجود جتار أجانب يف املدينة

ولوضع حجم القدس يف مشهد عام، فمن الضروري        
ا نفسها يبدو أنه مل     ففي يهوذ . مقارنـتها باملدن األخرى   

. يكـن هناك أي مدن أخرى يف القرن السابع قبل امليالد          
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مل ُيَعد بناء معظم    )  ق م  701(بعد الغزوة اآلشورية يف عام      
ونظام املستقرة املعقد واملتباين من القرن      . املدن اليت دمرت  

الـثامن قبل امليالد مبدنه الكثرية املتخصصة، مل ُيَعد بناؤه          
مر ترك القدس املركز الوحيد فيما خيص       وهذا األ . أبـًدا 

من املؤكد أنه كان هلا     . االقتصاد والسياسة، ورمبا الديانة   
 .سيطرة اقتصادية كاملة على الريف

من مارس هذه السيطرة؟ هل كان      : والسـؤال املثري هو   
الـبالط امللكـي تدعمه البريوقراطية الكبرية؟، أم أنه كان          

ال يبني السجل   . فيني؟النخـبة احلضـرية من التجار واحلر      
األثـري كثًريا من اإلشارات اىل إدارة متمركزة، باستثناء         

اليت مل تعد تستخدم يف النصف الثاين من        > مللك<أختام  
القرن السابع قبل امليالد، ورمبا معايرة األوزان احلجرية اليت         

كانت األعمال العامة الكبرية    . كـان التجار يستخدموهنا   
دات املاء قد مت بناؤها يف القرن       ألغـراض الدفـاع وإمدا    

مقارنة مع القرنني العاشر والتاسع أظهر تصميم       . السـابق 
املسـتقرة تغًريا واضًحا من مركز إداري حبت ذي أعمال          
عامة أولية كبرية إىل مدينة ذات املزيد من األحياء السكنية،          

وهذا ميكن أن يعين أن النخبة      . ومن دون مبان رمسية جديدة    
 حصلت على املزيد من القوة االقتصادية،       احلضـرية قـد   

. والسياسـية رمبا، أكثر مما حصلت عليه يف القرون السابقة         
إن املضامني االجتماعية لتبدل مواقع السلطة ال تزال حباجة         
إىل حتليل، وكذلك نتائج مركز القدس على األفكار الدينية         

 .للسكان، كما نص عليه العهد القدمي

7 /3 (a@ÝîÜÓ@ÉÓìß@åßîö‰@òäí†ß@µg@@òîàçþ 
ليس من الالزم أن نصف فقط، بل أن نشرǳ أيًضا، أو     
على األقل نفهم، وجود أو عدم وجود استيطان يف القدس    
يف الفترات املختلفة، كما وصفنا أعاله وكذلك األشكال        

لذلك من املهم أن ندرس املوقع      . واملهام احملددة للمستقرة  
ى يف فلسطني وƝاصة    احملـيطي لɊراضي املرتفعة الوسط    

كانت . القسـم اجلـنويب، باملقارنة مع املناطق الساحلية       
املنطقة حول القدس ال ميكن الوصول إليها وذات وسائل         

  Ȉمل تكن الزراعة البعلية ممكنة إال مبحاذاة       . حمـدودة للعي
 .الوديان فقط

أن تنشأ  " الطبيعي"وال  " املنطقي"لذلـك مل يكن من      
وجيب . هناية العصر احلديدي  مسـتقرة كـبرية هناك يف       

البحث عن تفسريات النتقال ميزان القوى يف بداية العصر         
احلديدي ولتغري العالقات السياسية واالقتصادية يف القرون       

والصورة اليت قدمناها هنا تستند جزئًيا على حتليل        . التالية
املسـوǳ الـيت أجـراها فنكلشتاين يف األراضي املرتفعة          

 .›Finkelstein 1992‹الوسطى 
يف العصـر الـربونزي املبكر، كانت األراضي املرتفعة         

يف معظمها جماالً للرعاة البدو الذين      ) تالل اخلليل (اجلنوبية  
كانوا يعيشون يف تكافل مع القرويني وأبناء املدن يف أمكنة          

مارس كل من املزارعني والرعاة إنتاًجا      . أخرى يف فلسطني  
وب ومنتجات البساتني   كانت القرى تبادل احلب   : متخصًصا

مـثل زيـت الزيتون والنبيذ باللحم والصوف اللذين كان          
يف العصر الربونزي الوسيط عندما انقسم      . البدو يقدموهنما 

جمـتمع العصر الربونزي املبكر املستقر، حتول كال قسمي         
) subsistence economy(اŎـتمع مـن اقتصـاد إعاشـة     

      źاختفت .  أكرب متخصص إىل اقتصاد إعاشة ذي اكتفاء ذا
املسـتقرات الكـبرية وهناك دليل على أن القرويني بدأوا          
ميارسون جمموعة من الزراعات البعلية والعناية باحليوانات،       

 .بينما بدأ الرعاة ينهمكون يف زراعة بعلية مومسية
تنعكس هذه التغريات يف استراتيجيات اإلعاشة واختيار       

 أثناء العصر   يف. موقـع املسـتقرة الـناتج يف وضع القدس        
الربونزي املبكر كانت املنطقة ملكًا للرعاة البدو الذين كانوا         
جيوبـون املـنطقة على ما يبدو، بينما يف العصر الربونزي           

وتركز . الوسيط مل يكن يستخدم مقربةً سوى جبل الزيتون       
االسـتيطان عـلى الوديان حول القدس اليت كانت صاحلة          

 . عدة قرىللزراعة البعلية، وهناك مت اكتشاف
يف العصـر الـربونزي الوسيط نشأ جمتمع حضري يف          
فلسطني كان يستند على تكثيف الزراعة وتوسيع عالقات        

وشكلت املستقرات نظاًما هرمًيا يتألف من مدن       . الـتجارة 
ويف الوديان حول   . حمصنة كبرية ومدن اقليمية أصغر وقرى     

القـدس، ُعثر على قرى منتشرة حيث كانت تتم ممارسة          
راعة إضـافة إىل اإلنتاج املتخصص لɊواين الفخارية        الـز 

لكن يف نظام حضري ال تعود القرى       . والبضـائع األخرى  
تسـتطيع أن تقـوم يف عزلة ألهنا تنتج للسوق وحتتاج إىل            

وكان تطوير نبع   . امكانـية الوصـول إىل أنظمـة التبادل       
جيحون على حنو جيد هو الذي جعل االستقرار الدائم على          

. نوبـية الشـرقية ممكًناَ للمرة األوىل يف التاريخ        الـتلة اجل  
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وظهـرت إىل الوجـود املديـنة احملصنة كي تقدم اخلدمة           
يف النصـف الثاين من العصر الربونزي الوسيط        . للمـنطقة 

هـناك دلـيل على متركز االستيطان يف فلسطني، الذي به           
تطـورت بعض املدن لتصبح مراكز رئيسة، بينما اختفت         

 .ألصغر، كما حدث للقدسكثري من املدن ا
ويف القرون التالية ال ميكن إظهار االستيطان الدائم يف         
القدس إال عن الفترات اليت اهتمت مصر باملنطقة بسبب         

وهكذا ميكن أن تكون    . جنوبية-موقعها على طريق مشالية   
يف القرن ) royal estate(املـنطقة قد احتوت عزبة ملكية  

 مت بناء قلعة هناك يف القرن       الـرابع عشر قبل امليالد، بينما     
 .الثاين عشر قبل امليالد

تغـري هذا الوضع تغًريا كبًريا يف القرنني العاشر والتاسع          
قـبل امليالد عندما حتول ميزان القوى من املناطق الساحلية          

 /جبال نابلس واخلليل  [إىل األراضـي املـرتفعة الوسـطى        
 ان ، وعندما ظهرت الدولت]مرتفعات غريب فلسطني، ز م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. املؤكـد وجودمها تارخيًيا، يهوذا وإسرءيل، إىل الوجود       
تأسسـت مديـنة جديدية يف القدس كعاصمة إلحدى         

 .الدولتني
ويف هناية العصر احلديدي، كانت هذه املدينة قد تطورت 
إىل مدينة هامة، مستقَّرة حلت حمل املستقرات األخرى من         

وقد كان السبب الرئيس يف     . انحيث احلجم والعدد السك   
ذلـك ƥـالت اآلشـوريني، ليس فقط ألهنم دمروا البنية      

كانت . احلضرية ليهوذا وتركوا القدس املدينة الوحيدة الباقية      
القدس أيًضا املستقرة الوحيدة يف املنطقة األكثر اتساًعا اليت مل 
حيتـلها العـدو اجلبار، واألمهية الدينية اليت نسبت إىل هذه           

 -قيقة ميكن أن تكون قد سامهت يف تزايد عدد السكان           احل
كانت هذه األمهية   . القدس ملجأ آمن حتت احلماية السماوية     

الدينية على وجه الدقة هي اليت منحت املدينة سبب وجودها          
يف القرون اليت تلت احلمالت البابلية عندما مل تعد متلك أي           

 .قوة سياسية أو اقتصادية
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ôìna 
 مقدمة ) 1
 وȍف )  2

 السور ) 1/ 2 
 األساسات ) 2/ 2 
 2 /3 ( ǡاألبوا 
 øưر ) 4/ 2 

3(  Ȱøøالعم ǥقو  
 السور ) 1/ 3 
 ألساسات ǲǵارǥ ا) 2/ 3 
 ǲǵارǥ البوابات) 3/ 3 
 األرȑيات والسقوف) 4/ 3 
 øưر ) 5/ 3 
 خالȍة) 6/ 3 

4 ( țللمشرو Ʉȝري االجتماǭالتأ 
 ȝملية التخطيط ) 1/ 4 
 التأǭري االقتصادي ) 2/ 4 
 4 /3 ( Ʉȝري االجتماǭالتأ 

 1امللحøøق 
 2امللحøøق 
 املراجøøع 

1 (òß†Ôß 
 على تقدير ملقدار    هتدف هذه الدراسة اىل احلصول     

 سور مدينة القدس من فترة العصر        ءاجلهد الالزم لبنا  
كان الطريق إىل ذلك هو      .)ب(الربونزي الوسيط الثاين    

: ننظر إىل مشروع البناء من وجهة نظر املتعهد احلايل        أن  
متعهد عليه أن يبين هذا السور باستعمال تقنيات البناء          

إذا كان  : هو يطرǳوالسؤال الرئيس الذي كان ć    . القدمية
            žعلّي أن أبين هذا السور، فإذن كيف كان علّي أن أعا

. ؟أمر إƱازها املشكلة، وكيف كان جيب أن أنظم         
وللوصول إىل تقدير موثوق إىل حد ما، ستكون هناك          

 : حاجة لثالثة أنواع من املعلومات
1( ȼللسور وألبواب Ǆمثال Ûǒالبنا țملشرو Ȱف مفصȍو. 
اǒ والعمȰ الالزم الǾي يتألف من      فȾم ȕرق البن   ) 2

إنتاج ونقȰ ومعاƨة مواد البناÛǒ حمددǥ باالنتاج        
 ǥدǵللو)Ǣاملتر املكع.( 

تقدير Ưتلف Ǖنواț مواد البناǒ الالزمة ومصادرها        ) 3
 .ومستويات الكمال النȾاɄǝ الالزم

ومللء . مل تكن مجيع هذه املعلومات متوافرة بسهولة       
تناداَ إىل معطيات مستمدة من     أجريت تقديرات اس  ćالثغرة  

منشورات مالئمة من مناطق أخرى أو فترات أخرى أو          

(**)  ع عالمة نضيف تلك احلاالت سوف     . من كليهما 
 .على املعطيات املقدرة

ـăا     ـăا   تعطي النتائج األوىل فهم ملقدار املواد   عميق
وتكون اخلطوة التالية   . الالزمة لتنفيذ مشروع البناء بكامله    

وهنا . أيام العمل الالزمة إلقامة السور     حساب عدد   
 : سننظر يف احتمالني

 .احلالة الć Ɣيستخدم فيȾا الناس فقط) 1
 .احلالة الƔ يستخدم فيȾا احلمري والناس ǕيăøȒا) 2

بني ‘ اخليار األكثر مالءمة   ’ويف النهاية نقدم نتيجة       
وإلبراز أمهية كون احلسابات ال تعطي إال       ). 2 و 1(االحتمالني  

 ). 5 أو 0(ديرات تقريبية، فإن مجيع التقديرات تدّور إىل تق
وللوصول إىل املضامني االجتماعية ملشروع البناء هذا،       

من بىن هذا   : يكون السؤال الذي تتوجب اإلجابة عنه      
ؤال أمر سهل، لكن اإلجابة عنه      سوطرǳ هذا ال  . السور؟

 يكون من الضروري أخذ فكرة      هولɌجابة عن . أمر صعب 
ب قوة العمل املستخدمة وحجم املهارات الالزمة عن تركي

إذا كانت هذه   . وأصل الناس الذين عملوا يف املشروع      
املعلومات مجيعها متوافرة، وإذا توفرت لدينا أي معلومات        
عن مستوى ما دفع لكل نوع من العمال، فسيكون من           
ـăا، عن التأثري             املمكن أخذ فكرة، غري دقيقة متام

 . يف اŎتمع احمللياالجتماعي للمشروع 

2 (@Ñ•ë 
2 /1 (@‰ìÛa 

 السور 
 إىل أن عرض السور     ›12 :1984‹تشري معلومات شيلوه    

وللحساب مت اختيار عرض    ).  م 3,2 و 2,5(يراوǳ بني   
وهذا التقدير يتفق مع البعد الذي       )**.  م 2,85(متوسط  

أن سور املدينة   ومع  . ›هذا الكتاب : شتاينر‹ وجدته ِكنُين 
ـăا فإن املعلومات كافية لتقدير        تف مل يتم  حصه إال جزئي

 Ƒهكتار  5-4(وطاملا أن مساحة املدينة كانت      . طوله التقري 
ـăا  كان  ، فإن السور احمليط   ›هذا الكتاب : شتاينر‹) تقريب

وستزيد األبواب  ). م 1000(جيب أن يكون بطول حوايل      
ـăا وسنناقشها منفردة    وقُدر ارتفاع السور   . طوالً إضافي

يشمل هذا الطول مواًدا إضافية لبناء شرفة        )**. م 5(ب
. ćمفّرجة ذات فتحات على اجلزء اخلارجي من السور         

http://www.al-maktabeh.com
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           Ƞواحلجم الكلي للمواد الالزمة لبناء هذا السور يبل 
 ).3 م14250(

 املنعطفات
 :Shiloh 1984‹يشري امتداد السور الذي كشفه شيلوه       

fig. 14‹   ملنعطف ا وليس من املعروف إذا كان       .منعطف إىل
جزءăا من نظام بروزات وتراجعات، أو إذا كانت نتيجة          

وسواء أكان هذا أو ذاك، فمن اجليد       . درجة ميل املنحدر  
. قد قوت السور على حنو ملحوȗ     ملنعطافات  أن ندرك أن ا   

حدث على  املنعطفات  من املفروض أن هذا النوع من        
)** م 5(وعرضها  )  م 10(، طوهلا   )م 50(مسافات منتظمة   

املنعطف و). ىل السور إ م   2,15عرض إضايف يبلȠ     مع  (
ـăا  107,5= الواحد يتطلب مواد بناء إضافية          متًرا مكعب

 وسيكون مقدار الكمية الالزمة      ). 10* 5* 2,15(
ـăا20(ل  ).3 م2150(قد وصل إىل )  ثلم

 ذو الدرجات املنحدر الداȝم 
مع أننا ال نعلم سوى القليل عن الطريقة اليت ُبين هبا            

سور، فمن املعقول أن نفرض أنه من املؤكد أن منشǔت          ال
 كانت املشكلة   الةيف هذه احل  . الدعم كانت تستخدم  

وحىت لو  . الرئيسة تتمثل يف نقل مواد البناء إىل املوقع        
استخدمت اليد العاملة البشرية وحدها، فليس من احملتمل        
أن السالمل كانت الدعامات الوحيدة املستخدمة للصعود،       

مردود ودها واهلبوط منها يقلل على حنو كبري         ألن صع 
مت . ›Cotterell and Kamminga 1990: 41‹شخص  عمل ال 

 250كل  واحدة  (مائلة  درجات  ) 4(اختيار نظام يشمل    
ـăا املنحدر  ميل  كان  . وضع مبحاذاة داخل السور   ت) م مثبت

 الدرجات  يكون طول ) م 5(وعند ارتفاع   ). %30(مبقدار  
 على   هذه الدرجات   ومت حساب عرض   .) م 16,70(ملائلة  ا

يعين احلاجة إىل قافلتني من احلمري كي       : اأساس استخدامه 
، أحدمها يصعد   الدرجات املائلة جيتاز أحدمها اآلخر على     

ل مع  حيتاج احلمار احملمّ  . حمّمالً واآلخر يرتل غري حمّمل    
ل يف  ّم، واحلمار غري احمل    ) م 1,25(مرافقه إىل عرض     
  األمان، يضاف   لمزيد من ول).  م 1(الظروف نفسها إىل    

إضايف إىل اخلارج، إضافة إىل املسافة العاملة        )  م 0,25(
وهبذا يكون العرض الكلي    . على الداخل )  م 0,10(البالغة  

، وتكون كمية املواد الالزمة     ) م 2,60(املائلة  للدرجات  
 ). 3 م30( قاربتألربعة درجات 

 املتطلبات 
د البناء للسور وإضافاته    تكون املتطلبات الكلية من موا    

 :كما يلي
 بناǒ السور  3 م14250
 منعطفăøامن Ǖجȝ Ȱشرين  2150
340  ȰجǕ 4(من ( ǥدرجات منحدر 

 اŎمøøوț  3م 16830

2 /2 (@pbbþa 
 السøøøور 

كان السور يقع يف منتصف منحدر التلة على مرتفع          
ودرجة ) °45(كان متوسط درجة ميل املنحدر       . صغري

 ِكنُين  هوصفت. أو أقل ) °30(رتفع الصغري كانت    ميل امل 
حجارة كبرية غري منتظمة مع     « ب ›هذا الكتاب : شتاينر‹

بعض احلجارة الصغرية والوسيطة حمشورة فيها، ويف         
يفترض أن األساس   . »األسفل هناك حجارة ضخمة جًدا    

كان يتألف من حجارة كبرية غري حمّضرة، ذات بعد           
يف اŎموع كل واحد منها     )  م 1,35 * 0,35 * 0,30(متوسط  

 ).3 م0,14(
السور  اجلزء الداخلي من     يقدر ارتفاع األساس على   

 ) م 2,85(الوسطي  وما يتعلق بسور عرضه     )**. م 0,3(بـ  
سيكون ارتفاع السور من     ) %30(على منحدر مبيل     

وهذا يعين أن كمية    ).  م 1,15=0,85+0,30= (اخلارج  
) 3 م 2,05(عادل  حجر األساس يف كل متر من السور ت        

ـăا كان يلزم    ) م 1000(ولسور طوله    من ) 3 م 2050(تقريب
 . حجارة األساس

 ǒتصريف املا 
 يف  ›هذا الكتاب : شتاينر‹ُعثر على قنوات لتصريف املاء      

 ةكانت هذه القنا  . ةاألساس، حجر ضخم حفرت فيه القنا     
 تبلȠ  .متصاة بأخدود حمفور يف املنحدر خارج سور املدينة       

ـăا  )  مم 550(طر املعروفة يف القدس حوايل      كمية امل  ‹سنوي
Statistical Yearbook of Jerusalem 1996: 16‹   8(، منها (

ونوع املطر حيوي وابالً    . هطل) مم 25(أيام فيها أكثر من     
وعلى فرض أن املناǷ يف هذه املنطقة مل يتغري، فإن           . غزيًرا

  هطول يساوي ل  هذه النسبة من املطر تشري إىل أن معد        
وطاملا أن مدينة   . مرات يف السنة  ) 8) ( هكتار / ليتر 2500(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 4(القدس يف العصر الربونزي الوسيط كانت تغطي مساحة         
ليتر من املاء يف    ) 10000(، فإن اهلطل جيلب حوايل      )هكتار

ـăا   وحىت لو أن جزءăا كبًريا من هذه        . وقت قصري نسبي
 فإن ما يبقى     أحواض،األمطار الغزيرة كان جيمع يف        

ـăا لتعريض أساس السور للخطر، وسيكون         سيكون كافي
ومن احملتمل أن قنوات     . من املفيد ختفيض هذا اخلطر     
 .البناءنتظمة يف امل من املعاملالتصريف املذكورة أعاله كانت 

) 20(، وهذا يصل إىل     ) م 50(يقدر أهنا قد بنيت كل      و
وستكون هذه القنوات   **. قناة على الطول الكلي للسور    

 : فت منقد تأل
Ǖ ( يف السور :ȼفي ǥحمفور ǥري مع قناǲǵ ساسǕ . 
ǡ (  خارج السور :      ɂلȝ ǥدȝخر القاȍ يف ǥحمفور ǥقنا

 ). مȕ)1ول 
 . ǵفرƟ ǥميع من اƪزف: داخȰ السور ) ج

وبسبب مقدار العمل الصغري الالزم من جهة، والصفة        
التخمينية للحسابات من جهة أخرى، فإن ساعات العمل        

يف قوة العمل احملسوبة Ɲالف ذلك من        تكون مشمولة   
وكمية حجر األساس من أجل      . أجل وضع األساس  

، مبا يف ذلك العمل واملواد الالزمة       )3 م 2050(السور هي   
  . تصريفلعشرين قناة

2 /3  (@laìiþa 
عند اجلانب الشمايل للمدينة مت الكشف عن مساحة         

 من).  م 16 * 10(ذات أبعاد   ) كرصيف(مرتفعة قليالً   
: شتاينر‹احملتمل أهنا كانت رصيف األساس لباب أو برج         

يشري مكاهنا الذي يقع على مسافة بعيدة        . ›هذا الكتاب 
ـăا واحًدا على األقل كان       " نبع جيحون "من   أن باب

 أن  رولكي تكون احلسابات صحيحة، مت تقدي     . موجوًدا
 واحد يف اجلانب الغريب، مسي      :السور كان ذا أبواب ثالثة    

 وواحد يف   ،)20-11: 2حنميا  (باب الوادي   : فيما بعد 
اجلانب الشرقي مسي فيما بعد، يف األزمنة التوراتية، باسم         

وسنستمر يف  . باب النبع، وباب ثالث يف اجلانب الشمايل      
 وأما تصميم   .تسميتها األبواب الغربية والشرقية والشمالية    

من مدن  أصلية  ƴاذج  استخدمت  هذه األبواب فقد     
رت االعتبارات التالية يف اخليارات اليت       لقد أث . أخرى
كان الباب على اجلانب الشمايل الوحيد الذي         : متت

مسحت فيه خصوصية البيǞة بالدخول بوساطة عربات نقل        
لذلك يكون من املؤكد أن الباب        . البضائع والناس 

الشمايل كان كبًريا مبا يكفي لتسهيل هذا النوع من           
 الباب الشرقي يف    صنع هذا الباب من ƴوذج    . الدخول
وكان من . )الربونزي الوسيط إىل الربونزي املتأخر    (شكيم

الضروري إجراء تعديل على النسب لتناسب الدخول فوق  
ميل وبسبب شدة   ).  م 16 * 10(اكتشافه  مت  الرصيف الذي   

منحدراهتما مل يكن الباب الغريب وال الشرقي مناسبني ألي         
 تصميمهماكان  و. شيء سوى لدخول الناس واحلمري     

ـăا  وقد اختري باب أشدود     . بريةكتم ببساطة   سي ƴوذج
. ونسخت أبعاده لكل من الباب الغريب والباب الشرقي        

يفترض أن احلجارة اليت استخدمت للبابني كانت من نوع         
. لكنها اختريت بعناية أكرب   . حجارة السور الرئيس نفسها   

 **.قة أكربستبىن بد األسوار كانتو
ƃالشما ǡا الباŸالغر ǡلبا / Ʉالشرق  

 اƪارج   م8,4 * 6,8  م17,5 * 10
 الداخȰ   م4,8 * 3,5  م8 * 6,4

2 -  Ȱȍالفا 
 األسوار   م1,8  م1,8

 االرتفاț  8  م8
 **Ǖبعاد األبواǡ) 1(اƨدول 

كل باب أرضية واحدة وسقف واحد      وكان سيكون يف    
السور األرضية الداخلية على مستوى قمة كانت . على األقل
أي معلومات Ɲصوص أرضيات     وال تتوافر لدينا  . نفسها

ƴوذج ’يستند احلساب على فرض أن       . األبراج وسقوفها 
 **. للبناء هو الذي استخدم‘ الطني التقليدي املنبسط

 ǒمتطلبات البنا 
 țموŎا ƃالشما ǡالبا  ǡالبا

Ÿالغر/Ʉالشرق
 

1450 
 األسوار 3 م334.0 2م 872 2م

 األرȏ والسقف 2 م30,7 2 م131,9 2 م193

 يف حساب املواد الالزمة لبناء األبواب، مل يتم أي تعديل         
 .ملداخل األبواب أو زوايا املتاريس األمامية

2 /4 (Š¾ 
ـăا         كان بني اجلانب الداخلي للسور واملنحدر مكان

ـăا   حشوة ترابية  « و »مملوءăا باحلجارة يف تربة رمادية    «فارغ
ن البنائني صنعوا هذه احلشوة قصًدا      من املمكن أ   .»سوداء

بعد بناء السور مباشرة، أو أهنا نشأت ألسباب طبيعية بعد          
من احملتمل  . ›هذا الكتاب : شتاينر‹بناء السور بفترة قصرية     

http://www.al-maktabeh.com
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كثًريا أن هذه احلشوة قد صنعت يف أثناء بناء األساس، أو           
: اعتبارينإىل  يستند هذا االستنتاج    . بعد ذلك بفترة قصرية   

كانت هناك حاجة ملمر يف داخل السور لتسهيل عملية         ) 1
أو أن قنوات تصريف املاء املذكورة أعاله قد         ) 2البناء؛  

يشري االعتبار الثاين إىل أن املواد      . ّسدت مباشرة وبالكامل  
رمبا كانت متوافرة يف هذه احلشوة ملنع التراب من دخول          

وهذه املواد رمبا كانت تتألف من        . قنوات التصريف 
لسلة من أنابيب اخلزف العمودية وضعت يف املوقع          س

وباملقارنة مع  . مقابل الوجه الداخلي للسور يف أثناء بنائه      
 :Wright 1985‹املنحدر، يفترض أن العرض الوسطي للمر       

وهذا ميكّن ƥاًرا حمّمالً وآخر غري      )  م 2,65( كان   ›159
وإذا كان  . حممل من املرور واحدمها ƛوار اآلخر بسهولة      

   Ƞا، فإن هذا املمر سيكون قد      ) °30(االحندار يبلăـ تقريب
ـăا للمتر ) 3 م 1,05(احتاج ما جمموعه     ومبا أن طول   . تقريب

، فإن كمية التراب الالزمة للحشوة      ) م 1000(يبلȠ  السور  
ـăا1050(ستكون   ).  متًرا مكعب

3 (ÝàÈÛa@ñìÓ 
عند النظر إىل القوة العاملة الالزمة لبناء السور، من          

 : مسائل روري أن نطرǳ ثالثةالض
 .انتاج املواد) 1
 .نقȰ املواد) 2
 معاƨة املواد يف املوقع ) 3

يف الفترة الربونزية الوسيطة، كانت القدس مدينة         
وبسبب ذلك رمبا جاء    . متواضعة جًدا بال تأثري دويل كبري     

قبل انتاج ونقل   . معظم مواد البناء من جوار املدينة       
جمموعة أدوات من العصر الربونزي     ومعاجلة املواد ستكون    

الوسيط ال حتوي إال أدوات برونزية وحديدية قد أصبحت        
والطريقة األكثر احتماالً للنقل ستكون أصبحت      . متوافرة

لكن طاملا أن احلمري كانت قد مت        . اليد العاملة البشرية  
فليس من غري احملتمل أهنا كانت  )  ق م  4000(تدجينها منذ   

 استخدام احلمري يف العمل       كانت درجة . تستخدم
ـăا تعتمد على معايري الكفاءة والتوف        ـăا فعلي . راستخدام

تستند . لذلك يتم حساب جمموعتني من نسب االنتاجية      
األوىل على فرضية أن احلد األعلى من اليد العاملة البشرية          

ويف اŎموعة الثانية كان يتم السماǳ باستخدام       . يستخدم
تعطي النتائج امكانية انتقاء    . عدد غري حمدود من احلمري    

واالدعاء الذي يكون األساس    . »اخليار األكثر مالءمة  «
هلذا اخليار هو أن احلمري رمبا كانت نادرة، وأن             

 .استخدامها باهظ الكلفة

3 /1 (‰ìÛa 
يف القطاع السابق مت حساب كمية املواد الالزمة لبناء          

سور ومت تقسيم الفصل إىل ثالثة أقسام، ال         . السور
 ›هذا الكتاب : شتاينر‹ذكرت ِكنُين   . واملتاريساملنعطفات  و

كميات كبرية من احلجارة غري املنتظمة مع بعض احلجارة         
من احملتمل  . الصغرية حمشورة فيها وجالميد كبرية حتتها      

جًدا أن هذه اجلالميد الكبرية كانت أساس السور وسيتم          
ـăا  كانت من  ويبدو أن مادة بناء السور       . معاجلتها الحق

حجارة كلسية غري مهيأة، ُعثر عليها على سطح يف جوار           
 * 0,25 * 0,25(كانت أبعاد احلجارة الكبرية حوايل      . املوقع
. ، وكانت احلجارة الصغرية حجارة ميدان حملية       ) م 0,50

 وميكن االفتراض أن كل املادة جاءت من داخل مسافة           
/2600( ييبلȠ وزن احلجر الكلس   . من موقع البناء  )  م 500(

700 Ƞولتبسيط . يتوقف ذلك على كثافة املادة     ) 3م / ك
خلليط ) 3 م / كȠ 1900(وسطي  احلسابات مت اختيار وزن     

ـăا، احلجر األكرب    . حجارة السور    ذو واحلمل األكثر وزن
ـăا   ). ك60Ƞ(األبعاد املذكورة أعاله يبلȠ تقريب

ـăامن املعقول أن املادة املستخدمة للعشرين           منعطف
ن املادة نفسها اليت استخدمت يف األجزاء املنتظمة        ستكون م 
ومع عدم وجود معلومات عن إنشاء املتاريس،       . من السور 

فإن الشيء نفسه ميكن أن يكون قد استخدم للمتاريس           
ـăا عن وزن املادة         . األربعة لذلك لن يكون وزن املادة خمتلف

ـăا متوسطاَ   . املستخدمة يف السور    يبلȠ  وهذا يقترǳ وزن
)1900Ƞ3م/  ك(**. 

 متطلبات املواد 
وهذا جيعل املتطلبات النهائية إلنشاء السور وإضافاته        

 : للحجارة الكلسية وحجارة امليدان األخرى تصل إىل
 للسøور  3م14250 
2,150  øا 20لăøمنعطف  

430  øمتاريس 4ل  
 اŎموț  3م 16380 

ـăا      ـăا  كان خلليط احلجارة وزن  كȠ  1900(يبلȠ  وسطي
ـăا، يعين احلجر األكثر ثقالً       )**. 3م / واحلمل األكثر وزن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وهذا احلمل سيكون   ).  كȠ 60(يف اخلليط، يزن حوايل     
 ).  م250(ة تبلȠ يمن الواجب نقله عرب مسافة وسط

 احلد األȝلɂ من اليد العاملة البشرية 
كورتيل وكومينغا أداء رجل حيمل ƥالً ويعود       اعترب  

 مثاالً عن   ›Cotterell and Kamminga 1990‹من دون ƥل    
     Ƞل أقصى يبلƥ)60 Ƞوحد أقصى من املسافة     )  ك

  22رحلة الذهاب واإلياب  ) ( كم 11(املقطوعة يف اليوم ب   
 660(هذا جيعل قدرة النقل يف اليوم الواحد تبلȠ          ). كم
Ƞواالستتنتاج األول هو أنه طاملا أن احلجر األكرب        )  كم /ك

 ميكن أن يعاجلها    فإن كل املواد  )  كȠ 60(يزن حوال   
واالستنتاج الثاين خيص قدرة ƥل     . شخص واحد فقط  

فإذا كان يوم عمل    . ƥّال يعمل يف املشروع طول اليوم     
اإلياب وساعات فإنه سيقطع رحلة الذهاب      ) 6(احلّمال  
لكن . يف الدقيقة )  م 30,5 = 60 * 6: 11000(بسرعة  

يف  حلساب جهد احلمل، جيب إجراء بعض التسامح        
وطاملا أن الرحالت   . ل وإنزال احلمولة واالستراحة   التحمي

ـăا، فإن زمن التحميل وإنزال احلمولة سيكون         قصرية نسبي
ـăا وسوف يؤثر يف القدرة االنتاجية للحمال         ـăا نسبي عالي

ـăا  .سلبي
 التحميȰøø  دقيقة1,5

8,2  ǡوإيا ǡلة ذهاǵر 
 إنزال احلمولة  1
1  ȫتكاǵاالنتظار(زمن اال( 
  

 لنقȰ ل  دقيقة 11,7

دقائق زمن املشي احلقيقي، يرتفع     ) 8,2(لذلك بدالً من    
،  ) دقيقة 11,7( إىل   الوقت الالزم لرحلة ذهاب وإياب واحدة     

رحالت ذهاب وإياب يف ساعة العمل،       ) 7,3(وبدالً من   
رحالت يف الساعة، يعين ختفيض     ) 5,2(ينخفض أداؤه إىل    

 احلّمال إىل  وتنخفض قدرة ƥل    ). %30(مقداره حوايل   
كان متوسط املسافة لرحلة الذهاب     ).  يوم / كȠ كم  466(
، وهذا يعين أنه يف يوم عمل       )كم  0,25=  م   250(إلياب  او

ولنقل متر مكعب   ).  كx 4= 1865  Ƞ 466(ميكن نقل    واحد
يكون عدد  )  كȠ 1990(يبلȠ  وسطي  من مادة السور، بوزن     
 .يوم عمل) 1,02(أيام العمل الالزمة هو 

لبدهي أنه كان يلزم بعض املساعدة اإلضافية         من ا 
لتهيǞة األƥال والختيار احلجارة واستخراج احلجارة        

امليدانية وللتحميل وإنزال احلمولة ومعاجلة املواد يف موقع        
وطاملا أن املعلومات املتعلقة هبذه النقطة غري متوافرة        . البناء

زم من الوقت احملسوب الال   ) %15(فإنه جيب إضافة مقدار     
 متر مكعب،   /يوم عمل ) 1,02(لذلك بدالً من    . للنقل

يكون الوقت الالزم جلمع ونقل ومعاجلة متر مكعب من         
 . يوم عمل) 1,17(مادة السور يكون 

 النتيǲة يف ǵالة Ǖقصǵ ɂد من اليد العاملة البشرية 
على أساس املعطيات املقدمة أعاله، ميكن حساب اليد        

من باب احليطة،   و. ء السور العاملة البشرية الالزمة لبنا   
) %10(وبالقياس مع أعمال البناء احلالية، جيب إضافة          

 .أخرى لɊحداث غري املتوقعة
 يوم ȝمȰ  )19691( من مادǥ السور ) 3 م16830(ملعاƨة 

 يوم ȝمȰ )   1969(  ) %10(األǵداȡ ǫري املتوقعة 
 يوم ȝمƭ )21660  ( ȰمȰ قوȝ ǥمȰ اليد البشرية الالزمة 

ǥقو ǥري احملدودȡ احلمار Ȱمȝ  
وبالقياس نفسه، ميكن إجراء تقدير لقوة العمل          
الالزمة، إذا كان باإلمكان استخدام قوة احلمار غري          

 .احملدودة
 : قدرة ƥل احلمار تقدر كما يلي

80-100 Ƞك   Ȱøاحلم 
 املسافة يف اليوم   كم 24-30

 قدرǥ احلمȰ يف اليوم   كȠ كم 2400

م سائق للحمار، فإن السرعة سوف حيددها       وطاملا أنه يلز  
وعلى منحدر  . السائق الذي يسري على قدميه ƛوار احلمار      

ـăا)  ساعة /كم  4 (التلة تكون هذه السرعة      ويف يوم  . تقريب
ساعات، وسري من دون توقف ميكن      ) 6(العمل املؤلف من    

وهذه حتديًدا هي املسافة اليت يستطيع      ).  كم 24(قطع مسافة   
عندما ميشي طول اليوم حبمل       يقطعها يف اليوم   احلمار أن 

  Ƞ100(يبلȠا لتحميل       ). كăـ لكن هنا جيب إجراء تعديل أيض
 وإنزال أƥاهلا، ولوقت االنتظار يف كال طريف          تاحليوانا
دقيقة لتحميل احليوان وإنزال     ) 2,5(ندخل هنا   . الرحلة

والوقت الالزم لرحلة   . دقيقة لوقت االنتظار  ) ƥ)2,5ولته و 
)  كȠ 100(اب احلمري وإياهبم اليت حتمل ƥالً أقصى يبلȠ         ذه

النتيجة سوف تتأثر بعدد احلمري      لكن. ميكن حسابه اآلن  
وليس هناك أي تبعية خطية ألن      . اليت يقودها سائق واحد   

الوقت الالزم لتحميل احلمري وإنزال احلمل عنها يف كال           
ـăا مع عدد احلمري  . طريف الرحلة سيكون متناسب

http://www.al-maktabeh.com
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 احلميøøر يف القافلøøøøةȝدد 
4 3 2 1  

10 7,5 5 2,5  Ȱøالتحمي 
7,5 7,5 7,5 7,5  ǡواإليا ǡهاǾلة الǵر 
 إنزال احلمولة  2,5 5 7,5 10

 زمن االنتظار  2,5 2,5 2,5 2,5
 ǵلة الǾهاǡ واإلياǡ رالزمن ل 15 20 25 30

12 14,4 18 *24  ǡواإليا ǡهاǾالت الǵدد رȝ
 يف اليوم 

     
يوم ) /ك100Ƞ(حلمȰ الǾي تنقلȼ يف اليوم ƥولة قصوى حلمار ƷمȰ ا

 )ي ȝ)ǳ țمƥ Ȱار 
1200 1440 1800 2400 Ƞمولة كƜ للحمار /ǳ ț ي 
4800 4320 3600 2400  للقافلة يف اليوم 
0,63 0,78 0,95 1,26  Ǣللحمار يف م مكع /ǳ ț ي 
 3م/Ǖيام ȝمȰ احلمار  0,8 1,05 1.32 1,58
1200 1440 1800 2400 Ƞمولة كƜ للحمار /ǳ ț ي 

رǵالت ذهاǡ وإياǡ يف ) 4(ساȝات و) 6(يوم العمȰ املكون من * 
 . الساȝة
 ǡواإليا ǡهاǾلة الǵري يف رƥ الالزم لقافلة ƅالزمن األد. 

تبني هذه النتيجة أن قدرة نقل احلمار تنخفض            
ـăا كبًريا إذا أضيف املزيد من احلمري إىل القافلة         من : اƳفاض

)2400   ،Ƞ100 * 24 ك Ƞ1200(إىل  )  كȠومن ناحية  ). ك
) 2400(أخرى تزداد قدرة النقل اليومية لقافلة احلمري من          

لكن هذا ال يعين أن استخدام احلمري فعال        . ) كȠ 4800(إىل  
ـăا  .اقتصادي

الني، يلزم املزيد من الناس     وكما هي احلال مع احلمّ    
     ƥال وللتحميل وإنزال األƥة األǞال ومعاجلة مواد   لتهي

وكذلك حىت يف حالة التخطيط األكثر       . البناء يف املوقع  
. فعالية، جيب إضافة زمن االنتظار يف كال طريف الرحلة         

ويرتفع الزمن الالزم لقوة العمل البشرية اإلضافية هذه من         
 . للرحلة)  دقيقة11-38(

 ȝدد احلميøøøر يف القاقلøøøøة 
4 3 2 1  
 يف امليøدان     

 التحميȰøøø  2,5 5 7,5  دقيقة 10
 őيǞة احلمȰ  2 4 6  دقيقة 8
 زمن االنتظار  1 1 1  دقيقة 1
 ȝند السور     

 إنزال احلمȰ  2,5 5 7,5  دقيقة 10
 املعاƨة  2 4 6  دقيقة 6
 زمن االنتظار  1 1 1  دقيقة 1

 قوǥ العمȰ اإلȑافية  11 20 29 رǵلة/ د38
    Ȱالعم ǥقو Ȱمƭيوم/ للقافلة 

 الساǝق  360 360 360  دقيقة 360
 قوǥ العمȰ اإلȑافية  264 360 418  دقيقة456
624* 720 778  دقيقة816  țموŎا 
90ț 0,93 3م/ ي 1,05 1,25  Ǣللمتر املكع Ȱالعم ǥقو 

دقيقة وقوȝ ǥمȰ 360 = ساȝات ) 6(يوم ȝمȰ واǵد من :  الساǝق*
 . دقيقة 264  = دقيقة11*  رǵلة 24= إȑافية 

 .قوǥ العمȰ اإلȑافية الƠ ƔتاجȾا قافلة ƥري للتحميȰ وإنزال احلمولة

واملالحظة األوىل اليت جيب ذكرها هي أن عدد           
. األشخاص الالزمني يعتمد على عدد احليوانات املستخدمة      

تبني األرقام أنه ميكن التوصل إىل ختفيض ملحوȗ يف أيام           
ن هذا التخفيض ال يتناسب     العمل بإدخال قوافل أطول، لك    

ـăا      . مع طول القافلة   والتخفيض يف اليد العاملة يكون هامشي
 ).3(ƥري بدالً من ) 4(فقط عندما يتم استخدام قوافل ذات 

 ǥري احملدودȡ احلمار ǥال قوǵ ة يفǲالنتي 
ـăا      بوزن ) احلجارة الكبرية (هو  كان أكثر األƥال وزن

 ألقصى للحمار هو   وطاملا أن احلمل ا   ). ك60Ƞ (حوايل  
)100Ƞار واحد)  كƥ فإن احلجارة ميكن أن ينقلها . 

 ).3 م16830(كانت كمية املادة اليت جيب نقلها 
وإذا أخذنا املعطيات املقدمة أعاله نقطة بداية، فسيكون        
باالمكان حساب قوة العمل اليت عربنا عنها بقوة احلمار          

هذه احلالة  ومن الطبيعي أنه يف      . واليد العاملة البشرية  
ـăا جيب، للمزيد من احليطة، إضافة          من ) %10(أيض

وستحسب هذه اإلضافة عن احلمري     . األحداث غري املتوقعة  
وإذا استخدمنا مثال    .واليد العاملة البشرية على حد سواء     

 الفالحة يف جنوب بالد مابني النهرين، فإن          جمموعات
مري مل تكن هذه احل   . استخدام ƥري إضافية يكون حمتمالً    

جزءăا من قوة العمل املباشرة، لكنها كانت كذلك إذا كان          
ـăا أو عاجًزا عن العمل  . أحد احلمري األخرى مريض

 ȝدد احلميøøر يف القافلøøøة 
4 3 2 1  
 احلميøøøøر     

  3م/يوم ȝمƥ Ȱار 0,8 1,05 1,23 1,58

26591 22216 17671 Ǖيام ȝمȰ احلمار  *13465
 الالزمة

29250 24438 19438 14810 
 لǵɊداȡ ǫري 10%

 Ȱمȝ املتوقعة من
 احلمري مشمولة

 اليد العاملة البشرية     
0,90 0,93 1,05 1,25 Ȱيوم العم/ Ǣم مكع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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15147 15652 17671  Ǖيام العمȰ الالزمة  21037

16662 17217 19438 23140 
 لǵɊداȡ ǫري 10%

املتوقعة من Ǖيام 
 العمȰ مشمولة

 *0,8 * 16830 = 13465ǳ ț ي  
قوǥ العمȰ اإلمجالية الالزمة بقوȝ ǥمȰ احلمار واليد ): 5(اƨدول 

 )3 م16830(العاملة البشرية ل

 استنتاج 
) 21660(يف حال استخدام اليد العاملة البشرية، لزم         

 .يوم عمل
فهل يلزم عدد أقل من اليد العاملة البشرية يف حال           

ا تقارن هذه النتائج    ال، عندم : اإلجابة. استخدام احلمري؟ 
اليد العاملة الالزمة باستخدام ƥار واحد فقط يف          مع  
، )23140(يوم عمل سيلزم    ) 21660(وبدالً من   . القافلة

 Ƞيوم عمل) 1480(وهي زيادة تبل . 
ولدى املقارنة مع احلالة اليت يستخدم فيها مزيد من           

، 19438(احلمري يف القافلة، يكون هناك اƳفاض صغري          
ومن وجهة نظر   . يوم عمل بالتتايل  ) 16660 و ،17217

الفعالية يكون اجلواب عن السؤال عما إذا كان استخدام          
ـăا فيه أكثر؟، أكثر صعوبة      فاجلواب يتوقف  . احلمري مرغوب

. على فرق الكلفة بني قوة عمل احلمار واليد العاملة البشرية         
فقط يف احلاالت اليت ال يكون فيها فرق يف التكاليف            

لية بني نقل احلمولة من دون مساعدة احلمري أو           اإلمجا
ـăا من وجهة        مبساعدهتا، سيكون استخدام احلمري مسموح

تا لوطاملا أن سعر اليد العاملة يف ك        . النظر االقتصادية 
ـăا، فإنه ميكن حساب السعر        ناحلالتني سيكو   متساوي

وسيكون هذا السعر   . على املسموǳ الستخدام احلمري   األ
 ăـ ـăا لطول قوافل احلمري     املسموǳ خمتلف وألنه ال  . ا تبع

تتوافر املعلومات حول السعر احلقيقي ليوم عمل اليد العاملة         
البشرية أو عمل احلمار، فإن هذا السعر املسموǳ ليوم عمل          
ـăا لسعر اليد العاملة           احلمار سيتم التعبري عنه مقداًرا مǞوي

لعاملة يف الواقع يشمل هذا السعر الفرق يف اليد ا         . البشرية
البشرية الالزمة مبساعدة احلمري أو من دون مساعدهتا،          
مقسومة على أيام عمل احلمار الالزمة، مثالً يف حالة قوافل          

21660-17217 :(24438=0,1818=18,2: (ƥري) 3(ذات  

ƥري يف القافلة، قد يكون     ) 3(لذلك يف حال وجود     . %
ط من  فق) %18,2(احلد األعلى للتكاليف ليوم عمل احلمار       

ƥري يكون هذا   ) 4 أو   2(وبواسطة  . سعر يوم عمل االنسان   
 ).%17,1(أو ) 11,5%(

 ȝدد احلميøر يف القافلøøة 
4 3 2 1  

 النتيǲة يف ǵال احلد األȝلɂ من اليد العاملة البشرية 
   21660  Ȱيام العمǕ 

 ǥري احملدودȡ احلمري Ȱمȝ ǥال قوǵ ة يفǲالنتي 
29250 24438 19438 14810  يوم ȝمøƥ Ȱار
16660 17217 19348 23140 Ȱمȝ يوم 

17,1% 18,20
% 11,5%  ǒɄال ش  *التكاليف املساوية

ليد العاملة لتكاليف يوم ȝمƥ Ȱار يعرب ȝنȾا مقداًرا مǞويăøا  * 
 .البشرية

 متًرا مكعبăøا من مواد السور) 16830(قوǥ العمȰ ل): 6اƨدول 

فع عند استخدام   يبدو أن أعلى كلفة للحمار قد تد       
من كلفة اليد العاملة     ) 18,2%(ƥري،  ) 3(قوافل من   

لذلك إذا نظرنا من وجهة     . البشرية لوحدة زمنية متساوية   
النظر االقتصادية، وإذا كانت احلمري نادرة، وذلك يعين         
أهنا باهظة الكلفة، فإن احتمال استخدامها يف عملية البناء         

لراحة معياًرا  لكن إذا استخدمت وسائل ا     . يكون أقل 
قد نقلت  ستكون  للقرار، فمن احملتمل أن احلجارة األكرب       

 ويف تلك احلالة سوف تكمل أƥاهلا البالغة       . على احلمري 
)60 Ƞك  (       ǳللحجر الثقيل، حىت احلمل األقصى املسمو

 . من حجارة امليدان الصغرية)  ك100Ƞ(وهو 
وستكون بقية حجارة امليدان الصغرية قد نقلت باليد        

وهذا يعين أن نصف وزن مواد السور        . عاملة البشرية ال
ـăا سيكون قد مت نقلها على احلمار والنصف اآلخر          تقريب

 . باليد العاملة البشرية
اليد العاملة 

 البشرية 
 Ȱمȝ ǥقو

 احلمار 
 ǥاملاد  

10830ț اليد العاملة  3م 8415 -  ي
 ط البشرية فق

8608 ț 12219  ي ț ي 
ǳ 8415اليد 3 م ǥلعاملة اقو

 البشريةواحلمار 

19440ț 12220  ي ț ي 
ǳ 168303 م  Ȱالعم ǥقو ƃإمجا

 الالزمة 
 ‘للخيار األكثر اǵتماالǄ’قوǥ العمȰ الالزمة ): 7(اƨدول 

 ƥري) 3( من املواد تنقلȾا قوǥ احلمارÛ بقافلة ȕوهلا 50%(

3 /2 (pbbþa@ñ‰bvy 
أكثر إن احلجارة اليت استخدمت يف بناء األساسات         

ـăا من تلك اليت استخدمت لبناء السور       لذلك فإن  . تنوع

http://www.al-maktabeh.com
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حجارة األساسات،  : احلساب يتوزع إىل ثالثة أقسام     
سوف نقدم  . ونظام تصريف املياه، واملمر خلف السور      

قوة العمل املرتبطة بتجميع حجارة األساسات ونقلها         
وباستثناء األبعاد ليس هناك أي إشارة يف       . ومعاجلتها أوالً 

اد املنشورة إىل أن مادة األساسات كانت خمتلفة عن          املو
ـăا أهنا كانت من            مادة السور، لذلك فهي تبدو أيض

لكن . حجارة كلسية غري مهيأة، ُعثر عليها يف جوار املوقع      
طاملا أن مظهر احلجارة األكرب على السطح سيكون من          
النوع األكثر ندرة، فإن اجلهد املبذول يف نقل احلجارة          

 وبزعم أن مجيع املواد ستكون قد جاءت         . .دسوف يزدا 
كانت أبعاد  . من موقع البناء  )  م 1000(من داخل مسافة    

ـăا      حبجم يبلȠ  )  م 1,35 * 35 * 30(احلجارة الكبرية تقريب
إذا ) ( كȠ 282(وسيكون وزن هذه احلجارة     ). 3 م 0,142(

حسب أن  ćوقد  ). 3 م / كȠ 1900كان وزن احلجر الكلسي     
 من طول السور كانت     للمتر   ساساتكمية حجارة األ  

ـăا ) 2,05( وأللف متر مكعب من السور، يلزم      . متًرا مكعب
 . من حجارة األساس) 3 م2050(حوايل 

 احلد األقصɂ من اليد العاملة البشرية 
 أداء رجل   ›Cotterell and Kamminga 1990: 41‹يعد  

         Ƞالً ويعود غري حمّمل كحمل أقصى يبلƥ 60( حيملȠك .(
وهذا يعين أنه   ).  كȠ 282(حجارة األساسات حوايل    تزن  

 لكن من   .أشخاص) 5(لنقل حجر واحد سيكون قد لزم       
غري احملتمل أن نقل احلجارة سيكون قد مت فقط باليد            

عتلة،  أنه قد مت مبساعدة      االحتمال األكرب . العاملة البشرية 
وبسبب . ، أو كليهما، أو رمبا حىت بواسطة عربة       مزجلةأو  

يف رفع احلجارة ملسافة كبرية، فإن استخدام         الصعوبة  
 من هذا   املزجلاتقل احتماالً، وكذلك استخدام     العربات أ 

قد أصبحت مناسبة   العتلة وستكون. األساس يف احلسابات  
ض ة، ختفّ ملزجلوباستخدام ا . املزجلاتلوضع احلجارة فوق    

إن جر  . القوة الضرورية جلر احلجارة على حنو كبري        
30(ا على منحدرات تبلȠ درجة احندارها       احلجارة صعودً 

ـăا جيعل القوة الالزمة حلجر وزنه        ) % )  كȠ 282(تقريب
 ). كȠ 141(تنخفض إىل حوايل 

قد خيفض  ) Ɲط متعرج (واجلر من جانب إىل جانب      
ـăا، لكن طول مسافة             هذا الوزن إىل أقل من ذلك أيض

ـăا ما  سيزدادالنقل   لكن إذا خفضت زاوية اجلر،      .  نوع

 125(فإن الوزن قد يصبح حوايل       )  درجة 25(، إىل   مثالً
Ƞيف هذا احلساب   . (، وهذا ما يستطيع رجالن جره      )ك

ـăا مقارنة    ي، طاملا أنه س   زجلةيهمل وزن امل   كون صغًريا نسبي
وستكون احلجارة مجيعها قد جاءت     ). مع وزن احلجارة  

من موقع البناء، لذلك كان     )  م 1000(من داخل مسافة    
وإذا كانت املسافة القصوى     ).  م 500 (متوسط املسافة 

11(ساعات تبلȠ   ) 6(املقطوعة يف يوم العمل املؤلف من        

 الوقت  فإن،  ) كم 22جممل رحلة الذهاب واإلياب     ) (كم
الالزم لرحلة ذهاب وإياب لنقل حجر واحد ملسافة           

. دقيقة) 16,4(سيكون قد أصبح حوايل     )  م 500(متوسطة  
 أوالً يبدو من  .  التساحمات ويف هذه املرحلة يتم إدخال بعض     

يف بعض العقبات   املستحسن إجراء بعض التعديالت بسبب      
ـăا ما         املزجلجر   ـăا للمسافة األطول نوع اليت ة، وثاني

. لتخفيض درجة ميل الطريق الصاعد على التلة      استخدمت  
) 20(زمن رحلة الذهاب واإلياب      يفترض أن يكون     لذلك
ت يف التحميل   يلي ذلك ضرورة إضافة تساحما     . دقيقة

طاملا أنه يف هذه احلالة يلزم      . وإنزال احلمولة وزمن االنتظار   
قدر كبري من اجلهد والزمن لتحميل ƥولة املركبة وإنزاهلا،         

ـăا كبرية        وهذا جيعل  . فإن التأثري يف قدرة النقل ستكون أيض
 :  تبلȠ**زمن رحلة الذهاب واإلياب

 التحميȰ دقاǝق 10
  واإلياǡ رǵلة الǾهاǡ دقيقة 20 
 إنزال احلمولة  دقاǝق  10
 ) االنتظار(من االǵتكاȫ ز    دقاǝق 5

 Ǖساسات ǲر  ǵلكȰ  دقيقة 45 

) 45(إىل  ) 20(يرتفع الوقت الالزم لنقل حجر واحد من        
) 8(الَني تنخفض إىل    موهذا جيعل قدرة النقل حل     . دقيقة

حجارة من  ) 8(رحالت يف اليوم ويف أثناءها ميكن نقل         
(البالغة  وهذا يساوي قدرة نقل ƥالَني      ). 3 م 0,142(الذات  
). 3 م 0,568( البالغة   يف اليوم وحلمال واحد    ) 3 م 1,136

وهكذا تكون قوة اليد العاملة الالزمة لنقل متر مكعب من           
إضافة إىل ذلك   . يوم عمل ) 1,76(حجارة األساسات   

سيكون قد لزم بعض املساعدة اإلضافية الختيار احلجارة         
وطاملا أن املعلومات املتعلقة    . ا يف مكاهنا املناسب   ووضعه

من الوقت  )** 15%(هبذه النقطة غري متوافرة، لذلك يضاف       
ما جيعل الوقت الالزم جلمع ونقل      ،  احملسوب الالزم للنقل  

 .3 م/ومعاجلة حجارة األساس يصبح يومني من العمل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 النتيǲة يف ǵالة احلد األقصɂ من اليد العاملة         
 :البشرية
ى أساس املعلومات املقدمة أعاله، ميكن تقدير قوة         عل

ـăا   . العمل الالزمة لɊساسات   ـăا للحذر واحتياط توخي
إىل قوة العمل   ) 10%(للحوادث غري املتوقعة، جيب إضافة      

ـăا2050(فيكون التقدير ل. هذه  :من احلجارة)  متًرا مكعب
 متًرا مكعبăøا من ǲǵارǥ األساسات ) 2050(
)2 Ȱمȝ م/  يوماǢ4100  ) تر مكع  Ȱمȝ يوم  

  يوم ȝمȰ 410  ) 10%(لǵɊداȡ ǫري املتوقعة 
 ƭموț اليد العاملة الالزمة 

  يوم ȝمȰ 4510   حلǲارǥ األساسات 

ǥري احملدودȡ احلمار Ȱمȝ ǥقو 
ـăا إجراء تقدير لقوة العمل الالزمة إذا كان          ميكن أيض

فقدرة . باإلمكان استخدام قوة عمل ƥري غري حمدودة       
واملسافة يف اليوم   )  كȠ 100(احلمل للحمار لكل ƥل هي      

سرعة مشي السائق ويوم    =  ساعة   / كم   4) ( كم 24(هي  
وطاملا أن كل واحد من احلجارة      ). ساعات) 6(عمل من   

، فسيكون من املستحيل أن ينقلها احلمار       ) كȠ 282(يزن  
لذلك، حىت يف حالة استخدام ƥري، سيكون       . على ظهره 

 للمساعدة يف ختفيف     املزجلةستخدام  من الضروري ا  
إىل حوايل  )  كȠ 282(مت الوصول إىل التخفيف من      . احلمل

)140 Ƞ30 (ميلهبتلك الطريقة على منحدر درجة      )  ك% .(
وجر . لكن حىت ذلك احلمل يكون كثًريا على ƥار واحد        

حبمارين أمر صعب، وسيتم العمل على تفاديه إذا        مزجلة  
 طريق  األول قد أصبح اختيار   لذلك سيكون اخليار    . أمكن

إن عبور املنحدر   . أكثر اعتداالً وأقل احنداًرا لصعود التلة     
فإذا خفضت زاوية اجلر    . يف طريقة متعرجة خيفف الوزن    

 فالوزن سيكون قد أصبح أقل من     )  درجة 20(إىل حوايل   
) 100 Ƞار واحد       ) كƥ سيزداد . ، وهو ما ميكن أن جيره

 لذلك سيكون   ،) م 700 (إىل) %40(طول الرحلة مبقدار    
، ما جيعل زمن    ) م 1200(طول رحلة الذهاب واإلياب     

)  دقيقة 15(النقل لرحلة ذهاب وإياب واحدة يرتفع من         
قدرة نقل احلمري، كما    وهذا يؤثر يف    ).  دقيقة 18(إىل  

التساحمات هنا  تلزم  وعالوة على ذلك،    . شرحنا من قبل  
لالزم لتحميل كل   فإذا كان الزمن ا   . إƀ. . ملعاجلة احلجارة   

وزمن االنتظار هو دقيقتان    )  دقائق ƥ)10ل وإنزاله هو    

، )ستستريح احليوانات بينما تنتظر التحميل وانزال احلمولة      (
. دقيقة) 40(فإن زمن نقل حجر أساس واحد سيصبح          

رحالت ذهاب وإياب   ) 9(وقدرة نقل احلمار الواحد هي      
 لكل منها   )3 م 0,142(حجارة من وزن    ) 9: (يف اليوم؛ أي  

يوم ) 0,78(يوم عمل ƥار، وهذا يساوي       ) 1,278(= 
 .  من حجارة األساسات3 م/عمل

 يف احلقȰ التحميȰ  دقيقة10.0
  )استراǵة(زمن االنتظار   دقيقة2,5
 ȝند السور  انزال احلمولة   دقيقة 10

  )استراǵة(زمن االنتظار   دقيقة2,5
  Ǖساساتر ǲǵلكȰ   دقيقة25

 
وهǾا ƶعȰ قوǥ العمȰ    . دقيقة للحمار ) 12,5(يف الرǵلة يلزم    يف كال ȕر  
) 3م ǲǵ)0,142مȼ   من ǲǵر واǵد     ةاحلمøار املؤلف  حلمولøة   الالزمøة   
Ǵيصب:  
  دقيقة40   الساǝق

  دقيقة 25  قوȝ ǥمȰ اȑافية
țموŎدقيقة65   ا  

 Ʉه Ǣللمتر املكع Ȱالعم ǥقو ƃ1,27(إمجاț 3م/  ي( 
 %)**15(جود يد ǭالثة يف امليدان Ǖو املوقعÛ فǚن و وȕاملا Ǖنȼ من املستحسن

 : يبلȠتȒافÛ ماƶعȰ الزمن الالزم إلمجاƃ معاƨة ǲǵارǥ األساسات 
)1,45ț 3م/  ي .( 

 قوǥ اليد العاملة اإلȑافية): 8اƨدول 

ولكن حىت لو استخدمت احلمري، فإنه سيكون قد لزم         
 وحلساب قوة عمل االنسان   . ليد عاملة بشرية إضافية   

الالزمة ملتر مكعب من حجارة األساسات، فإن طاقة          
عمل العمال يف امليدان ويف موقع البناء جيب أخذها يف           

وƝالف الوضع يف حالة ƥالَني يعمالن مع ƥار        . احلسبان
وسائق، فإنه يلزم املزيد من املساعدة لتهيǞة األƥال           
واملساعدة يف التحميل وإنزال احلمولة، ووضع احلجارة        

وكذلك حىت بالتخطيط األكثر فعالية،     . كاهنا املناسب يف م 
جيب إضافة قليل من وقت االحتكاك يف كال طريف            

 . الرحلة

ǥري احملدودȡ احلمري ǥالة قوǵ ة يفǲالنتي. 

على أساس املعلومات املقدمة أعاله ميكن تقدير قوة          
ـăا    . العمل الالزمة لɊساسات   ـăا للحذر واحتياط لكن توخي

إىل قوة  ) %10(ث غري املتوقعة، جيب إضافة      من أجل األحدا  
) 3 م 2050(وهكذا سيكون قد لزم من أجل حوايل        . العمل هذه 

 : من حجارة األساسات

http://www.al-maktabeh.com
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1599ǳ ț احلمري    ي ǥ0,78(=قو ǳ ț 3م/ ي( 
159ǳ ț ري املتوقعة %10     يȡ ǫداǵɊل  

1760ǳ ț احلمري    ي ǥقو ƃإمجا 
2973ț البشرية    ي Ȱالعم ǥ1,45= (قوț 3م/  ي( 
297ț ري املتوقعة %10     يȡ ǫداǵɊل  

3270ț البشرية     ي Ȱالعم ǥقو ƃإمجا 

يفترض يف هذه احلسابات مشول الزمن الذي انقضى يف         
 .هتيǞة نظام تصريف املاء

 خالȍة
من الواضح من نتيجة احلسابات أن تأثري استخدام احلمري    

ظرنا إىل اليد العاملة    واذا ن . يف نقل حجارة األساسات كبري    
لصاſ )  ي ع  1240= 3270-4510(فقط، يكون الفرق    

 والتكاليف تكون مساوية إذا كانت كلفة      . استخدام احلمري 
. ي ع ǳ  ) 1760(كلفة  = من اليد العاملة البشرية     ) 1240(

وهذا يعين إنه إذا كان سعر الساعة الواحدة من اليد العاملة           
) %140(ة احلمار قد يكون     فإن سعر قو  ) %100(البشرية هو   
ـăا والسعر الذي ميكن أن يدفع ليوم عمل ƥار قد          . تقريب
ـăا لسعر يوم عمل اإلنسان) 1,4(يكون   . ضعف

 :النتيǲة يف ǵال احلد األقصɂ من اليد العاملة البشرية
4510ț اليد العاملة البشرية    ي 

ǥري احملدودȡ احلمار Ȱمȝ ǥال قوǵ ة يفǲالنتي: 
1760ț ي ǳ   احلمار ǥقو 
3270ț اليد العاملة   ي 

 من ǲǵارǥ األساسات) 3 م2050(مȰ من ǕجȰ عقوǥ ال): ƨ)9دول ا

ال ميكن بلوغ   . لكن هناك بعض الشروط اخلاصة     
أƥال على  ) 4,8(الفعالية احملسوبة إال عندما تتم معاجلة        

 ذلك  .األقل من طاقم التحميل وإنزال احلمولة يف الساعة        
، إذا مشلنا األحداث غري     لعلى األق ) 6( ƥري أو    )5(يعين أن   

هناك شرط  . املتوقعة، جيب أن تكون متوافرة يف يوم العمل       
أشخاص على األقل سائقني أو     ) 10(آخر هو أنه جيب توفر      

). األحداث غري املتوقعة مشمولة   (الً يف امليدان أو املوقع      اعم
م  إذا مل تت   .زجلاتم) 6(وشرط ثالث هو أنه جيب توفر        

تلبية هذه الشروط فمن احملتمل أن يبقى استخدام احلمري          
ـăا من أجل الراحة    إن استخدام احلمري ميكن أن     . مرغوب

 .‘أكثر اخليارات مالءمة’يكون قد أصبح 

3 /3 (pbiaìjÛa@ñ‰bvy 
ـăايف املقطع األول قدمنا و        لɊبواب الثالثة    صف

 فرق كبري يف   وبسبب وجود . وملتطلبات املواد احملسوبة  

كيفية انتاج حجارة األبواب ومواد السقوف واألرضيات،       
خصصنا هذا  . فسنناقȈ كلتا املادتني على حنو مستقل      

حسبنا أن مستلزمات املواد    . املقطع حلجارة األبواب فقط   
من املمكن  ). 3م 1450(جلميع حجارة األبواب الثالثة كان      

 لسور،أن تكون هذه احلجارة كانت مشاهبة حلجارة ا         
لذلك . ء نوعيتها اليت جيب أن تلƑ متطلبات أعلى        باستثنا
قد تكون  ) مستجمع(حلجارة  ا اليت جلبت منها    نطقة  املفإن  

قد عدت  و. اليت جلبت منها حجارة السور    نطقة   امل أكرب من 
. )م 500(ما جيعل متوسط املسافة )  م 1000(يف هذه الدراسة    

كان سيكون حساب قوة العمل الالزمة لɊبواب مماثالً ملا         و
 .عليه األمر يف حجارة السور

 .أدناه سوى تأثري الفرق يف املسافةنبني لذلك لن 

 احلد األقصɂ من اليد العاملة البشرية
إذا عددنا أن التساحمات اليت أجريت يف زمن التحميل         

رة قوانزال احلمولة وزمن األستراحة كانت كما يف الف        
ب السابقة، فسيكون باالمكان حساب متوسط رحلة ذها      

وبسرعة السري  ).  م 250(بدالً من   )  م 500( إياب من 
، سيكون زمن النقل لرحلة     ) دقيقة / م 30,5(نفسها وهي   

، وستستغرق رحلة   ) دقيقة 16,4(ذهاب وإياب واحدة    
) 16,4(بدالً من   و).  دقيقة 19,9( الذهاب واإلياب كلها  

دقيقة، سريتفع الزمن الالزم لرحلة ذهاب وإياب واحدة         
يف املردود  ) %22(مع ختفيض حوايل     ) ة دقيق 20(إىل  
 540(يف اليوم، بل    )  كم / كȠ 660(ال ميكن نقل    . املمكن
Ƞيف اليوم، ما جيعل الزمن الالزم لنقل متر مكعب         )  كم /ك

 1,75(إىل )  ك1900Ƞ(من مادة السور ذات الوزن الوسيط 
وملزيد من املساعدة يف االختيار والتحميل       ). 3م/ ي ع 

. من الزمن احملسوب  )** %5(يضاف  وانزال احلمولة،   
، سريتفع الزمن الالزم إىل يومي      ) ي ع  1,75(وبدالً من   

 .من ǲǵارǥ البواباتعمل لكل متر مكعب 

 النتيǲة يف ǵال احلد األȝلɂ من اليد العاملة البشرية
زمة لبناء األسوار   التبني احلسابات أن قوة العمل ال      

الكلسية قد  من احلجارة   ) 3 م 1540(واألبواب الثالثة ب  
ـăا    لكن طاملا أن املعاجلة    . ) ي ع  3080(ليكون مساوي

عند موقع البناء ستكون قد احتاجت إىل عناية أكرب بكثري          
 فقد أدخلت  مما احتاجه بناء األقسام العادية من السور،         

 واملقدار نفسه من    . أخرى إضافة إىل قوة العمل     )**25%(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ـăا يف احلساب ع        ندما يتم  الزمن سيتم استخدامه الحق
ـăا للحذر، وبالقياس مع      . استخدام احلمري  وتوخي

لɊحداث غري  ) %15(احلسابات السابقة جيب إضافة      
وهذا جيعل قوة العمل اإلمجالية الالزمة لبناء         . املتوقعة

 :جدران األبواب ترتفع لتصبح
3080ț ة   يƨالكلسية ) 3 م1540(ملعا ǥارǲمن احل 
770ț افية   يȑ25(للعناية اإل%( 

3850ț ي   țموŎا 
385ț ري املتوقعة      يȡ ǫداǵ10(األ%( 

  
4235ț دران البوابات  يƨ الالزمة Ȱالعم ǥقو ƃإمجا 

 ǥري احملدودȡ احلمري Ȱمȝ ǥقو 
ميكننا فيما يلي توضيح تأثري الرحلة األطول يف قدرة          

ـăا، سيكون الزمن الالزم        .ƥل احلمري   كما ذكرنا سابق
 وإنزال احلمولة عنها يف كال طريف الرحلة        لتحميل احلمري 

ـăا مع عدد احلمري  .متناسب
 الزمن املخصص للتحميل وإنزال احلمولة        يإذا أبق 

واإلستراحة مثل الوقت املخصص ملواد السور، فسيكون        
).  دقيقة 15 إىل   7,5(الفرق الوحيد هو ارتفاع زمن النقل من        

رة النقل للحمار   أن قد ) 10(تبني النتائج املقدمة يف اجلدول      
لكن .  احلمري إىل القافلة   نتنقص كثًريا عندما يضاف املزيد م     

حبمار )  كȠ 1600(قدرة النقل اليومية لقافلة ƥري تزداد من        
وƝالف األمر  . ƥري يف القافلة  بأربع  )  كȠ 3840(الواحد إىل   

مع احلمالني، يستدعي العمل بقوافل احلمري مزيًدا من الناس         
املساعدة يف التحميل وإنزال احلمولة ووضعها      لتهيǞة احلمل و  

وحىت مع التخطيط األكثر كفاءة، جيب إضافة        . يف مكاهنا 
ويكون احلساب  . وقت انتظار قصري يف كال طريف الرحلة       

يستحسن العودة إىل   . كما كان بالعالقة مع حجارة السور     
 ).4 و3(اجلدولني 

 ȝدد احلمري يف القافلة
4 3 2 1  

37,5 32,5 27,5 22,5  ǡهاǾلة الǵزمن ر
 ǡق(واإلياǝدقا( 

9,6 11 13 16  ǡواإليا ǡهاǾالت الǵر
 يف اليوم 

 احلمȰ املنقول يف اليوم     
960 1100  كȠ / للحمار  1600 1300

3840 3300  كȠ/ للقافلة 1600 2600
 3م/ ȝدد Ǖيام ȝمȰ احلمري  1,19 1,46 1,73   1,98

     

 .البشريةقوȝ ǥمȰ اليد العاملة 

38 20 20 11 
قوȝ ǥمȰ إȑافية 

 ǡهاǾلة الǵلر
ǡواإليا 

0,90 0,93 1,25 1,25 
قوǥ العمȰ للمتر 
 املكعǢ الواǵد

 قوǥ العمȰ الالزمة للمتر املكعǢ من ǲǵارǥ البوابات): 11(اƨدول 

تبني هذه النتائج أنه حيدث ختفيض كبري يف أيام العمل          
ض ال يتناسب مع    بإدخال قوافل أطول، لكن هذا التخفي     

 .طول القافلة

ǥري احملدودȡ احلمري Ȱمȝ ǥال قوǵ ة يفǲالنتي 
وإذا أخذنا  ). 3 م 1450(كان إمجايل كمية املواد      

املعطيات املقدمة أعاله كنقطة بداية، فسيصبح باإلمكان        
حساب قوة العمل اليت يعرب عنها بقوة عمل احلمار واليد          

ـăا يف مثل هذه     . العاملة البشرية  ـăا، جيب   وطبع احلالة أيض
لɊحداث غري املتوقعة على قوة عمل احلمار      ) %10(إضافة  

كون على اجلانب الصحيح من     نواليد العاملة البشرية لكي     
لكن قبل هذه اإلضافة جيب إجراء مزيد من         . احلساب
. لعناية اإلضافية يف معاجلة املادة عند موقع البناء       لالتسامح  

ون من املنطقي استخدام    وألن مقدار العمل هو نفسه، يك     
كمية مساوية لتلك احملسوبة مع احلد األقصى من اليد           

 .) ي ع770: (العاملة البشرية
 ȝدد احلمري يف القافلة

4 3 2 1  
 قوȝ ǥمȰ احلمري

 3م/احلمري 1,19 1,46 1,73 1,98
3049 2664 2248  قوǥ احلمري الالزمة  1833
3354 2930 2475  املتوقعة مشمولة لǵɊداȡ ǫري % 10 2015

 ) (w.dاليد العاملة 
0,9 0,93 1,05 1,25 Ǣللمتر املكع Ȱالعم ǥقو 

1386 1432 1617  قوǥ العمȰ الɊزمة  1925
 العناية اإلȑافية  770 770 770 770

2156 2202 2387 2695 ɄǝاȾالن Ȱقب țموŎا 
2370 2420 2625  لǵɊداȡ ǫري املتوقعة مشمولة  10% 2965

 3م1540(قوǥ العمȰ من قبȰ قوǥ احلمري ȡري احملدودǥ ل): 12(ول اƨد
 من ǲǵارǥ البوابات

 خالȍة
نتائج معاجلة حجارة األبواب اليت قام هبا احلد         مبقارنة  

زمة عند  الاألقصى من اليد العاملة البشرية مع قوة العمل ال         
استخدام قوة احلمري، فسيكون من الواضح أن تأثري استخدام         

http://www.al-maktabeh.com
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أن مسألة الفعالية االقتصادية ال ميكن      ولف كثًريا،   احلمري خيت 
وإذا نظرنا إىل التأثري يف عدد اليد        . اإلجابة عنها بسهولة  

العاملة إذا استخدمت احلمري، فسيكون هناك ختفيض كبري،        
).  ي ع  2370و  أ،  2420،  2625،  2965(إىل  ) 4235(من  

يعين لكن ال   . يزداد هذا االƳفاض مع عدد احلمري يف القافلة       
هذا أن ادخال احلمري يف معاجلة العمل كان يف الواقع             

ـăا من وجهة النظر االقتصادية  .مستحسن

 ȝد د احلمري يف القافلة
4 3 2 1  

 النتيǲة يف ǵالة احلد األȝلɂ من اليد العاملةالبشرية 
  اليد العاملة البشرية 4235

 ǥري حمدودȡ احلمري ǥال قوǵ ة يفǲالنتي 
3354 2930 2475 2015  قوǥ احلمري 

d.d 2370 2420 2625 2965  اليد العاملة 
55,6% 61,9

 *رالسعر املسموǳ للحما 63% 65% %
 *      Ȱوم العمøيف يøًرا تكالņوي لكلفة يوم      احلمار معبǞكمقدار م ȼنȝ 

 .العمȰ من اليد العاملة البشرية
 من ǲǵارǥ البوابات) 3 م1540(قوǥ العمȰ ل): 13(اƨدول 

رار على فرق الكلفة بني قوة احلمار واليد         يعتمد الق 
والنقطة الكلفة املتساوية،   وميكن حساب نقطة    . العاملة

يبدو أهنا ختتلف مع     اليت يتساوى فيها الربح واخلسارة     
ميكن دفع أعلى كلفة للحمار يف احلاالت        . طول القافلة 

 .اليت ال يكون فيها سوى ƥارين يف القافلة
 %)65(يوم احلمار حىت    ويف تلك احلالة قد يكلف       

ـăا من كلفة يوم عمل اإلنسان       فإذا كانت احلمري   . تقريب
بالتايل باهظة، وارتفعت كلفتها فوق هذا املستوى،       ونادرة،  

وبالقياس . ستخدم إال كوسيلة من وسائل الراحة     تفإهنا لن   
مع بناء السور من املعقول أن نفترض أن احلجارة األكرب قد           

. احلالة، يف قوافل تتألف من ƥارين     نقلتها احلمري يف تلك     
وبذلك الزعم، ستكون نصف كمية احلجارة قد نقلته          

 .احلمري والنصف اآلخر نقلته اليد العاملة البشرية
قوǥ احلمار  اليد العاملة ǥاملاد   
w.d 2120  --  770اليد العاملة فقط   3 م 

1310ǳ ț ي 1235   ي 
ǳ ț 

 اليد العاملة واحلمار 3 م770 

3430 ț ي 
ǳ 

ي  1235
ǳ ț 

إمجاƃ قوǥ العمȰ  3 م1540 
 الالزمة 
باالختيار األكثر ’قوǥ العمȰ الالزمة حلǲارǥ األبواǡ ): 14(اƨدول 
 )نقلتȼ قوǥ احلمريÛ يف القافلة ƥاران% 50يف ǵال (Û ‘مالǒمة

3 /4 (ÒìÔÛaë@pbî™‰þa 
سقف (ميكن أن تكون األرضيات من النوع املسمى         

وهو سقف فيه درابزين حجري حول حافة        ،  )املتراس
وطاملا أن البنية مشاهبة جًدا، فلن يكون هناك أي         . السطح

. فرق بني قوة العمل الالزمة ألرضيات األبواب وسقوفها       
وقد يكون الفرق الكبري الوحيد أن السقوف هلا إنشاء ما          

وقوة العمل الالزمة لتشكيل هذه      يبعد ماء املطر عنها،   
ـăا سيتم جتاهله هنا   القنوات صغري ن   اإلنشاء وأقسام  . سبي

 : الرئيسة اليت سنناقشها هنا هي
Ǖ (امات خشبيةȝد. 

 
 .األجزاǒ اƪشبية األخرى

ǡ (Ȱو قصبات األسǕ țالفرو. 
 .شǲريات شاǝكة يف تربة رȕبة) ج

 
 : التغطية
 .من التربة اƨافة)  سم20-45( ) د

øسم4( ) ه  (ǥارǲمن رقاقات احل. 
 . ȕبقة ȕينيȼ فيȾا قشمن)  سم2( ) و

 يف  الدراسة مأخوذة  املستخدمة يف هذه   واملعلومات
وعلم اآلثار الِعرقي وعلم     من علم اآلثار التجريƑ   معظمها  

وللبقاء على انسجام أكرب مع املعلومات      . اإلنسان الوصفي 
ـăا قليالً عن           املتوافرة، سيكون هيكل هذا املقطع خمتلف

لعمل املستخدم يف   وسيتم حساب ا  . اهلياكل السابقة 
احلصول على املواد ونقلها إىل موقع البناء مستقالً عن           

وقد حسبنا أن   . العمل املستخدم يف بناء السقف احلقيقي     
كانت ) بيوت احلراسة (املسافة الكلية لسقوف وأرضيات     

ومل نقم بأية تعديالت للمواد الالزمة ملدخل        ). 3 م 193(
 .إƀ. . األبواب واألدراج 

 وادإيصال امل
 القدس كانت مدينة صغرية، فإن       مبا أن : الدȝامات

واالحتمال األكرب  . اخلشب كان بالتأكيد سيأź من اجلوار     
كان . حور الفرات  نوع   أن اخلشب املستخدم كان من    

 باإلمكان احلصول عليه من وادي قلت على بعد حوايل          
 كانت املرحلة األوىل من العمل       .من القدس )  كم 15(

وعلى أساس آخر من    . جار وتعريتها ستكون قطع األش  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 عن جتارب مع    ›Coles 1968: 21f‹املعطيات نشرها كولز    
أنواع أخرى من األشجار، ميكننا أن نقدر أن الزمن الالزم   

(كان رمبا   )  سم 20-15(لقطع شجرة حور واحدة بقطر      
والكثافة النسبية للخشب الذي استخدمه      ).  دقيقة 15

ويف عدم توافر    . ركولز مشابه لكثافة أشجار احلو      
 املعلومات عن تعرية اجلذوع، فقد قدر أنه كان حوايل          

ـăا قَ      )**.  دقيقة 15( طع وهذا الوقت كان سيشمل أيض
وهذا جيعل الوقت اإلمجايل لقطع وتعرية شجرة        . القمة

وللوصول إىل قدرة اإلنتاج احلقيقية     . واحدة نصف دقيقة  
. ارجيب إضافة وقت قليل إضايف لالستراحة واالنتظ        

ويكون الوقت احلقيقي الالزم للقطع والتعرية واالستراحة       
 .شجرة/ يوم عمل) 0,1= (دقيقة للشجرة  )36(

حلساب قوة العمل الالزمة للنقل، يكون وزن       : لنقȰا
ـăا   1000-500(يعد وزن شجرة احلور بني      . الشجرة هام

Ƞ3م/ك ›Politechnisch Zakboekje 1977: 453‹ . وحجم
). 3 م 0,125( يكون   )0,20 م وقطر    4,00(اجلذع بطول   

) 3 م / كȠ 1000-500على أساس   (يكون وزن ذلك اجلذع     
 ). ك125,0Ƞ-62,5(ما بني = 

 حدود قدرة نقل ƥار     ضمنوهذا الوزن يقع بسهولة     
وحىت . ›Cotterell and Kamminga 1990: 194‹واحد  

الدعامات األثقل من وزن مǞة كيلوغرام ميكن نقلها على         
مبساعدة دعم قليل يف النقطة اليت تالمس فيها        ƥار واحد   

وهذا ).  كم 15(نقلت الدعامات مسافة    . الشجرة األرض 
 .) كم 30(يعين أن طول مسافة الذهاب واإلياب كان         

وهذا يظل داخل حدود املسافة اليت يقطعها ƥار حيمل          
عدد أيام عمل احلمري الالزمة     . ƥالً كامالً يف يوم واحد    

ـăا هذا  . هي يوم عمل ƥار واحد    لنقل شجرة واحدة     طبع
ومن احملتمل أنه بسبب املسافة     . احلمار حيتاج إىل سائق   

ـăا ƥاًرا         . وطبيعة الطريق، كان هذا السائق نفسه راكب
ومن املفترض أنه كان هناك سائق واحد يف قافلة من            

 لذلك كان يلزم    .أشجار) 4(ƥري حتمل   ) 4(جمموعة  
كان .  للدعامة الواحدة  ريوم عمل ƥا  ) 1,25(و )0,25(

ـăا ).  سم 20-15(للدعامات  الوسطي  القطر   وتوخي
دعامات ) 6(للصواب، يفترض أنه سيتم استخدام        

ـăا لكل متر العرض    وإذا كان طول الدعامات    . وسطي
) 1,5(أربعة أمتار، فإن هذا النوع من البناء كان يلزمه           

 .الواحد املربع دعامة للمتر

اليد العاملة 
 البشرية 

    املادǥ وǥ احلمار ق

 
   

     
0,1ț ي  

 
   دȝامة 1

 لكȰ دȝامة 
 قطع وتعرية 

0,25ț ي 1,25   ي 
ǳ ț 

 نقȰ    دȝامة 1

  0,35ț 1,25   ي ț ي 
ǳ 

 إمجاƃ قوǥ العمȰ   دȝامة 1

0,35ț ي 1,875    ي 
ǳ ț  

 2قوǥ العمȰ لكȰ م  دȝامة1,5
 من الدȝامات 

0,05ț ي 0,187   ي 
ǳ ț  

ǵɊداȡ ǫري  ل10% 
 املتوقعة

  ي 0,6țي ǳ ț   2,000: زمإمجاƃ قوǥ العمȰ الال
 قوǥ العمȰ الالزمة ملتر مربع واǵد من الدȝامات): 15(اƨدول 

ـăا لɊحداث  ) %10(وكالسابق تضاف نسبة     احتياط
كارثة،  غري املتوقعة، وال يلزم ƥار اضايف يف حال حدوث        

تمكن أحد  يمل  فإذا حدثت الكارثة و    . يف هذه احلالة  
حيوانات التحميل من متابعة رحلته، فإن السائق يستطيع        

 .أن يترجل عن ƥاره ويستخدمه ƥاًرا للحمل
وقوة العمل اإلمجالية الالزمة إليصال الدعامات ملتر        

 السقوف ميكن حسابه    /متر مربع واحد من األرضيات     
 ). ي ع0,6+  ي ع ǳ 2 (:كما يلي

  ةتغطيوال األخرى األجزاǒ اƪشبية
كان من املمكن العثور على كل املواد األخرى الالزمة         

. لɊرضيات والسقوف يف املنطقة اŎاورة للقدس مباشرة      
 :وهذا صحيح مبا يتعلق ب

 .األجزاǒ اƪشبية األخرى ) 2
ǡ ( صان مستقيمةȡǕ. 
 .شǲريات شاǝكة يف تراǡ رǢȕ ) ج
 .التغطية ) 3
 . تراǡ جاف) 45-20( ) د

øسم4( ) ه  (ǥارǲمن رقاقات من احل . 
 .من ƙȕ فيȼ قش)  سم2( )و
ـăا حوايل  ) ب وج (بلȠ ارتفاع كال الطبقتني      ي  مع

لذلك يلزم ملتر مربع واحد من األرضية أو         ).  م 0,10(
 Ƞمن اخلشب اإلضايف) 3 م0,1(السقف حجم يبل. 

 0,35(،  )، و هـد،  (يبلȠ ارتفاع كل طبقات التغطية      
الوزن يكون   وللتبسيط،   ).واد من امل  3 م 0,35 = 2 م 1) (م

وزن التراب والطفال    = الوسطي ملواد هذه الطبقات    

http://www.al-maktabeh.com
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ومن أجل  . 3م/  كȠ 1600) = مزيج من رمل وطمي   (
ر ذات  Ɋشجاليكون الوزن الوسطي    ) ب وج (الطبقتني  
 ).3 م/ كȠ 750= (األوراق 

 : وهكذا يكون وزن املتر املربع من األرضية والسقف
   ك75Ƞ    الطبقتان Ûǡ ج

 Ûللطبقات دøوه Û    560 Ƞك  
  ك635Ƞ    إمجاƃ وزن متر مربع من األرȑية والسقف

وبسبب عدم توافر معلومات خاصة عن مجع اخلشب        
والشجريات، فإنه ُيظن أن العمل املستخدم يساوي مقدار        

 Robson‹احة التراب كما عده ربسن      زالعمل الالزم إل  

) 6(وم العمل    فإذا كان ي   .)يوم/  رجل /3 م 6( هو   ›1993
)  ي ع  0,17(يبلȠ  ساعات، فهذا يعين أنه يلزم زمن إنتاج        

 = 2 م 1(للمتر املكعب الواحد من مادة األرضية والسقف        
 ). من املواد3 م0,35

Ȱتركيب املواد متنوع وكمية املواد الالزمة صغرية       : النق
ـăا ـăا   ملتر امل اوزن  ك  وكذل. نسبي . كعب الواحد معتدل نسبي

حملتمل أن احلمري كانت تستخدم يف هذه        لذلك من غري ا   
يقدم . ومل تتم دراسة سوى النقل باليد العاملة البشرية       . احلالة

: املعطيات التالية عن ثقل التراب     › Robson 1993‹ربسن  
)  كȠ 23,3) = ( ليتر 11,1(العامل الذي حيمل سلة ذات      «

)  كم16,2(يستطيع أن يقوم برحلة ذهاب وإياب واحدة من 
 فإن امليلوألن منحدرات القدس شديدة . مل واحديف يوم ع  

ـăا جًدا، وسرعة      )  ي ع  / كم   16,2( ـăا مرتفع  4(يبدو رقم
وإذا كانت  . أكثر احتماالً **  ي ع  / كم 12) =  ساعة /كم  

للحمل الواحد،  )  م 100(املسافة الوسطية اليت جيب قطعها      
) 3(فإن الزمن الالزم لرحلة ذهاب وإياب واحدة كان           

ذا أجري تسامح بدقيقة واحدة كاستراحة يف كال        إو. دقائق
طريف الرحلة، فإن الوقت الالزم لرحلة ذهاب وإياب يكون         

 وللمتر املربع الواحد . فيها) ك23,3Ƞ(دقائق، ميكن ƥل ) 5(
، وهو  ) كȠ 635(جيب ƥل مواد تزن     ،   السقف /من األرضية 

من ، يلزم ز  )27,25= (وهلذه األƥال   . ƥالً) 27,25(إمجايل  
   Ƞوهكذا يكون معدل نقل مواد      . دقيقة) 136(نقل يبل
كان الزمن اإلمجايل   ). 2م / ي ع  0,37( السقف هو    /األرضية

 : الالزم إلنتاج ونقل متر مربع من مواد األرضية
0,17ț اإلنتاج   ي 
0,37ț ي  Ȱالنق 
0,54ț ي  țموŎا 

لɊحداث غري املتوقعة   ) % 0(وعندما يتم إدخال     
 ). 2م/  ي ع0,6(ل يكون املعد

 النتيøøǲة
اليد العاملة 

 البشرية
 Ȱمȝ ǥقو

 احلمار 
ǥاملاد  

0,6ț 2  يǳ ț امات 2 م1  يȝامات دȝالد 
0,6ț 2 م1 -----  ي ǡ -املواد األخرى  و 
1,2ț 2  يǳ ț ر2 م1  يǕ يȑة  Ȱالعم ǥقو ƃإمجا 

1,3ț 2,2  ي ț ي 
ǳ 1ر   2 مǕيȑري % 10 ةȡ ǫداǵɊل 

 شمولة املتوقعة م
قوǥ العمȰ الالزمة ملتر مربع واǵد من األرȑيات Ǖو ): 16(اƨدول 

 السقوف

إن قوة العمل الالزمة إلنتاج وإيصال كل مواد البناء          
+ ي ع ǳ    (ملتر مربع من األرضيات أو السقوف تكون        

 ). ي ع1,3

ǒاإلنشا 
يتم استعمال معلومات مأخوذة من علم اآلثار العرقي        

 من حساب العمل    ›Nippa 1991: 43-48‹ واجلغرافيا العرقية 
 إنشاء األرضيات، مبا يف ذلك املعطيات عن        يفاملستخدم  

       Ƞمت ). 2 م 13,5(إنشاء السقف ذي املخطط املشابه والبال
استخدام أربعة أشخاص يف تنفيذ العمل، مع أن            

ـăا خمتلفني عملوا يف أوقات خمتلفة        استغرق . أشخاص
). 2 م / ي ع  0,44( ملعدل   أيام عمل، وهذا مساو   ) 6(العمل  

يف هذه املعطيات، مل ُيشمل العمل الالزم لوضع طبقة من          
25(وللتغلب على هذا النقص، أضيف ما يقدر ب         . الطني

لكل ) 2 م / ي ع  0,55(لذلك لزم   . من أيام العمل  ) %
لǵɊداǫ ) %10(وإذا Ȱƽ مقدار    . مراحل عملية البناء  

سقف يتطلǢ  ال ȡري املتوقعةÛ فǚن إنشاǒ متر مربع من       
 Ƞتبل Ȱمȝ ǥ0,6(قوț ي .( 

 خالȍة
ميكن حساب إمجايل قوة العمل إلنتاج ونقل ومعاجلة        
أرضيات وسقوف األبواب مجيعها بإضافة تكاليف         

 : اإليصال واإلنشاء
اليد 

 العاملة 
 Ȱمȝ ǥقو
 احلمار

  املواد
 

1,3 ț 2,2 يǳ ț اإلنتاج واإليصال 2م 1  ي 
0,6ț 2م 1 -  ي ǒاإلنشا 
1,9 ț 2,2 يǳ ț ية2م 1 يȑرǕ   Ȱالعم ǥقو ƃإمجا 

276ț 425  يǳ ț يات 2 م193  يȑاألر Ȱلك /

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 السقوف

37ț 42  ي ț ي 
ǳ  10% ريȡ ǫداǵɊل 

 املتوقعة 
 ي 405
ț 

467 ț ي 
ǳ   Ȱالعم ǥقو ƃإمجا

 للسقوف 
قوǥ العمȰ الالزمة ملتر مربع واǵد من األرȑيات ): 17(اƨدول 

 والسقوف

3 /5 (Š¾ 
كان إنشاء ممر خلف السور مباشرة جزءăا أساس من          

واملسافة بني  . من املواد ) 3 م 1050(أنه لزم   نا  لقد حسب . العمل
         Ƞم 100(مكان جتميع املواد واملكان املقصود النهائي تبل  .(

 :العمل الذي سينفذ  متييز ثالثة نشاطات منفصلة من      وميكن  
 .احلفر والنقل ومعاجلة التربة

 : اليد العاملةاحلد األȝلɂ من
كما ذكرنا يف الفصل السابق، تستند إنتاجية العمل         

. ›م س ذ  ‹للشخص على املعطيات اليت قدمها ربسن        
 :واملعطيات ذات الصلة هي

 : اإلنتاج
ȏفر األرǵ   63 م /ț ي 

 
Ȱالنق: 

 ي ț/  كȠ كم360 ليتر 11,1   نقȰ التراǡ يف سالل
ǢسƜ ǥوزن احلشو  

›PZ 1977: 185‹  100 Ƞ3م/  ك 
 سلة /  كȠ 23,3  لتر11,1واǵدǥ  وزن سلة

 كم ي ț / 3 م0,17  قدرǥ احلمȰ يف اليوم
 

  : املعاƨة
 ǡة التراƨ3 م12**)      مد املمر(معا /ț ي 

مت اختيار سرعة تعادل ضعف سرعة احلفر، طاملا أنه سيلزم قوة أقل، من  (
 ). جهة أخرى بعناية أكرب من  العمل  لكن سيكون من الواجب تنفيذة،جه

وعلى أساس هذا التقدير ميكننا أن حنسب مقدار العمل         
 : احلد األقصى من اليد العاملةنااملستخدم اذا استخدم

 
  ي 175ț )   ي ț / 3 م6(من التربة ) 3 مǵ )1050فر -
- Ȱم100(من التربة مسافة ) 3 م1050( نق       (   

  ي 618ț   ) ي ț/ كم 3 م0,17  (
  3 م1050( معاƨة -

  ي 88ț   )    يوم / 3 م12(من التربة 
 

        ɄǝاȾالن Ȱقب țموŎ880     اț ي  
  ي 88ț  لǵɊداȡ ǫري املتوقعة         ) 10% (-
-            ƃ970      اإلمجا w.d  

سيكون الوقت الالزم اليصال املواد وإلنشاء املمر         
لكن جيب أن   ).  ي ع  970(أصبح   قد   خلف السور 

حظ أنه من أجل تنفيذ العمل بأكثر الطرق فعالية كان          نال
من ) 2(جيب أن تكون تركيبة قوة العمل يف جمموعات من   

 فريق عمل من   : اء واحد، أي  ƥالني وبنّ ) 7(احلفارين و 
وإذا مل يتوفر سوى فريق عمل واحد فإنه        . أشخاص) 10(

ـăا ) 97(إلمكان إهناء العمل يف حوايل        ايصبح ب  يوم
ـăا تقومي  ).  ساعة24لف من اليوم التقوميي يتأ(ي

ǥري احملدودȡ احلمري Ȱمȝ ǥقو 
إذا ُسمح باستخدام عدد غري حمدود من احلمري للنقل،         

 .فإن مقدار اليد العاملة البشرية ينخفض
هل سيكون هذا   : والسؤال الذي حيتاج إىل جواب هو     

ـăا جلعل استخدام احلمري معقوالً من          التخفيض كافي
يف حساب قدرة احلمل، جيب إجراء      . صادية؟الناحية االقت 

ولشىء من زمن   ،  تساحمات لتحميل احلمار وإنزال ƥولته    
ـăا  وسيشغل التحميل وانزال احلمولة وزمن     . االنتظار أيض

ـăا، طاملا أن متوسط          االنتظار كل وقت العمل املتوفر تقريب
سيكون السائق مسؤالً عن    ).  م 100(مسافة النقل ليس إال     

لذلك يلزم سائق واحد لكل     . انزاهلا و لة احلمار ƥو حتميل
وإذا لزمت أي مساعدة للتحميل وانزال        . قافلة ƥري 

وطاملا أن وزن   . اء قد يسديها  ار أو البنّ  فƋاحلمولة فإن احل  
، فسيكون  )3م/ كȠ 100(كان  › PZ 1977: 185‹احلشوة  

 .باإلمكان حساب قدرة ƥل احلمار
 ȝدد احلمري يف القافلة

4 3 2 1  
 التحميȰ  2,5 5 7,5  دقيقة10
 رǵلة الǾهاǡ واإلياǡ  3 3 3   دقيقة 3

 إنزال احلمولة  2,5 5 7,5  دقيقة 10
 زمن االنتظار  2,5 2,5 2,5 دقيقة 2,5

25,5 
15,5 20,5 دقيقة 11,5  ǡهاǾلة الǵالزمن لر

 ǡواإليا 

رǵالت الǾهاǡ   *31 23 17  رǵلة 14
 واإلياǡ يف اليوم 

 . ساȝات) ȝ)6مȰ من يوم *
 كȠ ) 100(احلمȰ الǾي ينقȰ يف اليوم باحلمȰ األقصɂ للحمار من 

1400 1700 2300 3100 Ƞللحمار يف ك /ǳ ț ي 
5600 5100 4600 3100 Ƞيوم/ للقافلة يف اليوم ك 
  dd / 3للحمار م 1,47 1,09 0,81 0,67
 Ǖ3يام ȝمȰ احلمري م 0,68 0,92 1,23 1,49

الزمن الالزم لقافلة ƥري يف رǵلة الǾهاǡ واإلياǡ : )18(اƨدول 
 )  م100 مسافة وسطية(

http://www.al-maktabeh.com
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ـăا         تبني النتائج أن قدرة النقل للحمار تنخفض اƳفاض
 .كبًريا إذا أضيف مزيد من احلمري إىل القافلة

ومن جهة أخرى، تزداد قدرة النقل اليومية لقافلة          
حلمري ومع ذلك، فإن هذا ال يعين أن استخدام ا         . احلمري

ـăا  . فعال من الناحية االقتصادية أيض

 ȝدد احلمري يف القافلة

4 3 2 1  

 قوǥ احلمار     

1,49 1,23 0,92 0,68  ǥاحلمارحلشو Ȱمȝ يامǕ13 م

 ي 1564
ǳ ț 1292 966 714  ǥ3 م1050حلشو 

 م  100ملسافة 
 اليد العاملة البشرية     

175ț احلفر 175 175 175  ي 
391ț 714 483 430  ي Ȱالنق 
88ț ة 88 88 88  يƨاملعا 

655ț 980 745 695  ي  Ȱيام العمǕ ƃإمجا
 الالزمة
مر من قبȰ قوȝ ǥمȰ احلمري ȡري مزمة لل الالȰقوǥ العم): 19(اƨدول 

ǥاحملدود 

 خالȍة
عند النظر إىل التأثري يف مقدار اليد العاملة البشرية، إذا          

 وهذا االƳفاض   .فاض اƳ فإنه حيدث مت استخدام احلمري،    
 ).19اجلدول (يزداد مع عدد احلمري يف القافلة الواحدة 

  ȝدد احلمري يف القافلة
4 3 2 1 0 

  البشرية عاملةالنتيǲة يف ǵال احلد األقصɂ من اليد ال
 ي 970   

ț 
 اليد العاملة البشرية

ǥري احملدودȡ احلمري ǥال قوǵ ة يفǲالنتي 
 ي 1564
ǳ ț 1292 966 714 احلمري ǥقو 

88ț اليد العاملة 980 745 695  ي 
20% 21%  23% ǒɄ100كلفة مساوية  ال ش% 

 من احلشوǥ الترابية) 3 م1050(قوǥ العمȰ ل): 19(اƨدول 

تبني هذه النتيجة أن هناك فرصة ضǞيلة جًدا أن يكون          
قد مت استخدام احلمري لنقل احلشوة إىل املوقع حيث مت           

 %)23 (لكلفة األعلى ليوم عمل احلمار    تبلȠ ا . إنشاء املمر 
ة مسألوطاملا أنه ليس هناك     . فقط من يوم عمل اإلنسان    

 نعقبات صعبة جًدا يف نقل هذا النوع من املواد، فإنه م           

املنطقي أن نفترض أنه مل تستخدم أي ƥري يف إنشاء ممر            
لذلك يتم النظر إىل هذا احلل على أنه          . خلف السور 

 .»الًاخليار األكثر احتما«

3/6 (@ò•ý 
يف الفقرات السابقة مت حساب صورة كاملة لقوة اليد         

وقد مت استعمال    . العاملة البشرية اإلمجالية الالزمة    
 تستند اŎموعة األوىل على     .جمموعتني من نسب االنتاجية   

 البشرية قد   العاملةفرض أن احلد األقصى من اليد         
باالستخدام غري  ويف اŎموعة الثانية مت السماǳ      . استخدم

ويف هناية كل فقرة    . احملدود لقوة احلمري ألغراض النقل    
وميكن العثور  . كانت تتم مناقشة أكثر البدائل إحتماالً      

ويف هذه الفقرة   ). 1/1(على ملخص للمعطيات يف امللحق      
ولفهم هذا  . فقط ‘اخليار األكثر احتماالً  ’سنقدم نتائج   

 احلالة اليت يكون    :ف بأنه وهو يعرّ . األخري يلزم تعريفه  
ـăافيها استخدام احلمري إما مالئ      من الناحية االقتصادية    م

ـăا من اعتبارات الراحة والفائدة       ـăا انطالق يف . أو مرغوب
كلتا احلالتني يتم اختيار طول قافلة احلمري األكثر فعالية          

ـăا لالستنتاجات  هذا هو الطول الذي كانت فيه      . أساس
ًرا عنها باملقادير املǞوية    ار، معبّ التكاليف املسموǳ هبا للحم   

اخليار (ومثل  . لتكاليف يوم عمل اإلنسان، هي األعلى      
 : احلمريهال فيقَ َنات اليتاخليارتكون ) األكثر احتماالً

Ǖ (  ÛاȾاألساسات مجيع ǥارǲǵ 
ǡ (         ȰجǕ األكرب من ǥارǲاحل Ȱنصف مواد السور مث

Ûمن السور Ʉارجƪالقسم ا 
 األبواÛǡنصف مواد ǲǵارǥ   ) ج
 كȰ الدȝاماتÛ  ) د

øه (        Ûيات والسقوفȑرɊمن املواد األخرى ل ǒɄال ش
 .وال شǒɄ من ǵشوǥ املمر

ـăا، اليت لزمت        وباستثناء الساعات، اليت ناقشناها سابق
ـăا كان          ـăا إضافي لɌنتاج، والنقل وبناء السور، فإن زمن

ومن املعقول أنه كانت هناك      . سيلزم ملهمات أخرى  
وملا كانت مهمتهم   . طني ومنسقني ومشرفني  حاجة ملخط 

مشاهبة لقيادة عملية البناء احلديثة، فإنه يتم إدخال قدر من          
التسامح بالقياس مع املقادير املǞوية املستخدمة يف صناعة         

يف احلسابات تقرر هذا    . البناء احلديثة يف بالد نذرالندر    
من قيمة اليد العاملة البشرية ملشروع        ) %10(املقدار  

وحتت هذه الظروف ميكن تلخيص قوة العمل        ** لبناءا
 ):20(املستخدمة كما يف هذا اجلدول 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 Ȱمȝ يامǕ
 اإلنسان

+  Ȱمȝ يامǕ
 احلمري

 

 السور 12220 +  19440
 األساسات  1760 +  3270
3430  + 1235 ǡاألبوا 
 األرȑيات والسقوف  467 +  405
 املمر --- +  970

 27510ț ي 15680 + ي 
ǳ ț 

ǒالالزمة للبنا Ȱيام العمǕ 

2750ț 10(تساحمات  ---   ي% (
Ȱالعم ȼلتوجي 

 ي 30260
ț  15680 ي 

ǳ ț 
 إمجاƃ قوǥ العمȰ الالزمة

اƪيار األكثر ’إمجاƃ قوǥ العمȰ الالزمة لبناǒ السور ): 20(اƨدول 
Ǆتماالǵا‘ 

ـăا  ولكي نأخذ    عن نتائج توظيف اليد العاملة     انطباع
 الظروف االجتماعية الدميغرافية، جيب      البشرية يف هذه  

يبني عدد من   . التعبري عن هذه النتائج بسنوات العمل      
 ›Helzer 1987: 238‹النصوص من أالالǷ وأوغاريت      

معطيات ختص أعمال السخرة اليت قام هبا القرويون الذين          
وبسبب نقص  . ا يف نوع من العمل اجلماعي      واستخدم

عطيات تستخدم  معلومات أخرى حملية، فإن هذه امل        
ـăا للحسابات  كان طول وقت العمل الذي أجربت      . أساس

أيام أو  ) 5-1(السلطات هؤالء القرويون على تأديته إما من        
لذلك . أيام) 5(حبسب وثائق أخرى فترة من مضاعفات        

ـăا بأن أسبوع العمل          يما خيص  فيتكون لدى املرء انطباع
س مع  وبالقيا. عمل السخرة كان يتألف من مخسة أيام       

أيام يف هذه   ) 5(من  ** املعلومات يتم اختيار أسبوع العمل    
ـăا   األسبوع  اذه ومن املعقول أن نفترض أن    . احلالة أيض

يطبق على احلمري، طاملا أنه من املعقول أن         )  أيام 5من  (
 .تعمل مدة أطول من سائقيهانفترض أهنا 

وهكذا يكون إمجايل الزمن الالزم لبناء السور واألبواب        
 .أسبوع عمل) 6050+ (أسبوع عمل ƥري ) 3135(

4(ÊëŠ’àÜÛ@ïÇbànuüa@qdnÛa@ 
ألخذ فكرة عن التأثري االجتماعي احملتمل ملشروع من        
هذا احلجم يف اŎتمع احمللي، يكون من الضروري اإلجابة         

من بƖ  . عن بعض األسǞلة األخرى األكثر عمومية       
استخدم من  ؟،  من قرر بناǒ السور   ؟، أو، األفضل،    السور

ǒملية البناȝ ؟يف. 

طرǳ هذه األسǞلة سهل، لكن اإلجابة عنها أصعب         
: واألسǞلة نفسها تقود إىل عدة أسǞلة أخرى مثل        . بكثري

كيف حصل صانعو القرار على املعرفة لتنفيذ مشروع          
 متداخالن السؤاالن  .  جتنيد قوة العمل؟   كهذا؟، وكيف متّ  

يسأل عن  فالسؤال األول   . لكنهما ليسا الشيء نفسه    
املعرفة، عن الناس ذوي املهارة الالزمة لتخطيط وتنفيذ          

ين واملشرفني  طني واملنفذّ املخطّ: مشروع هبذا احلجم   
والسؤال الثاين يسأل عن الناس العاملني يف         . وغريهم

مشروع البناء نفسه، عن قوة العمل الفعلية، اليت ستتألف          
ائني ل البنّ العمال ذوي املهارة مث   : من عدة أنواع من العمال    

 . ارين وسائقي احلمري والعمال غري ذوي املهارةوالنّج

4 /1 (Áîİ‚nÛa@òîÜàÇ 
عرف إال القليل عن املخططني، وعن كيفية         نال  

 .حصلوهم على معرفتهم
ن إنشاء املبىن اجلديد    إ ›Wright 1985: 32‹يقول رايت   

ـăا        ال « :هو التطبيق اجليد لنظام ما يشمل عادات وأعراف
بل يبنون  . اس بأي مادة وال بأية طريقة ختطر بباهلم       يبىن الن 

ـăا ما   على حنو جيد     ـăا  نوع  من  .»لتقاليد جمتمعهم طبق
الواضح أن إنشاء عمل عام كبري مثل سور مدينة من            
العصر الربونزي كان يتطلب قدًرا كبًريا من املعرفة           

 جتنيد هذه املعرفة؟، أين     كيف متّ : والسؤال. املتخصصة
خلرباء احملترفون واملهندسون العسكريون     املصممون وا 

الذين صمموا وخططوا ووجهوا حتصينات مدينة العصر        
 طبقة من اخلرباء    ›471 :1985‹هل كانت هناك    . الربونزي؟
ـăا ألي مدينة حتتاج معرفتهم؟   والذين قدم  . ا خدماهتم مؤقت

هل كانوا أحراًرا يف املغادرة بعد ذلك عندما انتهى            
لكن إذا  .  بشأن األسرار العسكرية؟   Ż ماذا . املشروع؟

ـăا ما حدث، وكانوا      شتغلوا على أساس    قد ا  كان هذا حق
هل كان  . تعاقد، فإىل أي مدى وصلت مسؤوليتهم؟      

هؤالء اخلرباء هم املخططني؟، أم كان هناك معلمو بناء          
هذا يوصلنا إىل   . مسؤولني عن إقامة مشروع البناء نفسه؟     

 ما املعلومات اليت لزمت      :اŎموعة التالية من األسǞلة    
ـăا           لصانعي القرار كأساس لقرارهم يف املضي قدم

ما هي  . ما نوع األفكار اليت استخدمت؟     . باملشروع؟
ماذا . الصيȠ اليت كانت ملثل هذه املخططات احملتملة؟       

http://www.al-maktabeh.com
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 ألواǳ من طني، أم ألواǳ من       :كانت وسائل التعبري عندهم   
ار تغطي  هل كانت هذه األفك   . حجر أم أوراق الربدي؟   

املظاهر التقنية للمشروع تغطية شاملة، أم هل كان           
ما نوع الرسوم   . للنواحي االقتصادية جزء من االعتبارات؟    

 .التخطيطية واحلسابات اذا كان قد مت تقدمي أي منها؟
وللتمكن من اختاذ قرار كفؤ، يلزم أن تكون هناك          

ماذا ، مثل   املعرفة حول هذه النواحي التقنية على األقل       
: والنواحي املادية مثل   نبين؟، وأين نبين؟، وكيف نبين؟،    س

أنواع وكميات مواد البناء ومصادرها واألدوات الالزمة        
إضافة إىل ذلك، ستلزم    . نقلها: ية، أي توالنواحي اللوجس 

 العمل املستخدم    املعرفة، كما تلزم أنواع وكميات      
وأخًريا، وليس  . ، من مجيع أنواع العمل البشري     هومصادر

 .ا، قدرة عمل احليوان الالزمةخًرآ
عن مدن يف مشايل سورية،       يف املنشورات املسمارية  

تتوافر بعض املعلومات عن عملية البناء، ولكن ليس ƣة          
لذلك كان من   . أي دراسة عن الوضع يف الشرق الوسيط      

Ƴتار  حنن   .الواجب االختيار من أجل متابعة هذه الدراسة      
كان هؤالء  .  اخلارج التقليل من استخدام اخلرباء من     

اخلرباء سيكونون مسؤولني عن التخطيط وسيكونون        
. املستشارين التقنيني للمشروع يف أوسع معاين هذه العبارة       

لكنهم لن يكونوا املسؤولني عن جتنيد اليد العاملة البشرية         
 . أو قوة احلمري، وال عن توفر األجهزة واملعدات

4 /2(ð…b–nÓüa@qdnÛa@ 
ـăا لقوة العمل      يف املقاطع ا   لسابقة أجرينا تقديًرا تقريبي

 فكرة عن املضامني     خذألو. املستخدمة يف املشروع   
االقتصادية واالجتماعية ملشروع البناء هذا ملنطقة القدس        

جيب إجراء تقسيم قوة العمل      الثاين،   يف العصر الربونزي  
املخططني، والعمال املهرة،   : أي إىل ثالث زمر من العمال    

 .ري املهرةوالعمال غ

 املخططون
كان ختطيط وتنظيم املشروع سيكون يف أيدي          

وبالقياس مع ممارسات   .  من اخلارج  استؤجروامهندسني  
 من أيام   %)10(الوقت احلاضر، أعطيت تساحمات مبقدار      

لذلك كان مقدار أيام    . عمل الناس هلذا النوع من العمل     
أسبوع  550=  ي ع    2650(عمل هذه اŎموعة يقارب     

من احملتمل أن هذا النوع من      . أيام) 5(، كل منها    )عمل
يستخدمون على أساس دوام كامل، ومن       ćالناس كانوا   

وإذا حسبت سنة   . دون توقف يف أثناء فترة البناء بكاملها      
ـăا فهذا يعين أنه لزم استخدام        ) 50(العمل   أسبوع

ـăا) 11(املخططني خالل   .سنة عمل تقريب

ǥارȾالعمال ذوو امل 

ارين  احلرفيون مثل احلجّ   ملعمال ذوي املهارة ه   جمموعة ا 
ومبا أن جممل   . إƀ. . مي البناء   ارين ومعلّ ائني والنجّ والبّن

العمل كان يتألف من أعمال النقل اليت يقوم هبا العمال من           
فإن عدد الناس الذين ينتمون إىل زمرة احلرفيني        ،  دون مهارة 

ـăا    دم يف  كان معظمهم سيستخ  . كان سيكون قليالً نسبي
) %20(هناك تقدير تقريƑ يضع هذه اŎموعة مبقدار        . املوقع

أسبوع ) 1100(، أو   ) ي ع  5500: (من قوة العمل، أي   
ـăا يف  ) 50(أيام، أو   ) 5(عمل كل منها يتكون من       أسبوع

من كان هؤالء   . سنة ȝمȰ ) 22(وهو ما جمموعه    . السنة
ك من غري املشكو  . العمال ذوو اخلربة؟، ومن أين جاؤوا؟     

ـăا،            فيه أهنم كانوا أحراًرا،  فقد كانوا يعملون اختياري
مبوجب عقد، وكانوا يتلقون أجوًرا عن أعماهلم نقًدا أو،          

هذه  .›Dandamaev 1987: 276‹رمبا، وجبات طعام     
اŎموعة من العمال ذوي املهارة رمبا كانوا من سكان           

يف هذه احلالة كانوا جزءăا من       . مدينة القدس أو منطقتها   
اŎتمع احمللي وكانوا ينتمون إىل البنية التحتية االقتصادية         

وهذا يعين  . احمللية، وكان سيكون هلم زبائنهم والتزاماهتم      
أنه، إضافة إىل عملهم يف مشروع البناء القريب، كان           

وحىت لو  . السكان احملليني سوف يبحثون عن مهاراهتم      
قتهم  من و  جزءăاكانت هذه العقود احمللية قليلة، فإن         

سيكون منشغالً إما يف فترات قصرية من اإلجازات أو           
ـăا واحًدا يف األسبوع   ،  بتقصري أسبوع عملهم، مثالً    . يوم

وال يسبب ذلك بالضرورة مشكلة لعملية استمرار البناء،         
ـăا ذوي مهارات خاصة قد ال             طاملا أهنم كانوا ناس

. ُيستدعون إال عندما تكون هناك حاجة إىل مهارهتم          
 إىل سنوات العمل الضرورية احملسوبة، كان جيب        للوصول

أن تكون هذه اŎموعة أكرب بكثري، لكن من الصعب أن           
لكن ألخذ فكرة   . نقدر كم كان جيب أن يكون عددها       

عن املضامني االقتصادية ميكن استخدام العدد احملسوب من        
 .سنة ȝمȰ) 22(سنوات العمل وهو 
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ǥارȾري ذوي املȡ العمال 
ذوي  غري   عة األخرية من العمال من     تتألف اŎمو 

 عليهم أن يقدموا بقية قوة العمل املؤلفة من          . املهارة
وليس . أسبوع عمل ) 4400(يوم عمل، تساوي    ) 22010(

من احملتمل أنه قد مت جتنيدهم      . ؟امن املعروف من أين أتو    
من قوة العمل احمللية، وهم سكان املدينة العاطلني عن           

فوا من العمال غري املومسيني       وميكن أهنم تأل   . العمل
املستخدمني عادة يف الزراعة، العمال الذين مت استǞجارهم        
من منطقة القدس أو من مناطق أخرى، أو رمبا كانوا            

من وجهة نظر اقتصادية ليس من املهم إن         .إƀ. . عبيًدا  
ـăا يقومون بأعمال السخرة أو عماالً          كانوا عبيًدا أو أناس

كانت " العبد"ومات إىل أن أجور عمل      تشري املعل . أحراًرا
حتمال األكرب هو   الوا. تعادل أجور عمل العامل املستأجر    

العبد كان حياول   «رين كانوا املفضلني ألن      أن املستأجَ 
يكن له اهتمام يف نوعيته، ألنه مل يكن         جتنب العمل إذ مل   

  »بل سيده  هو الذي يستلم األجور عن العمل،        
›Dandamaev 1987: 277‹ .الواقع، من املمكن أن كل      يف 

 .الزمر املذكورة أعاله كانت تتمثل يف هذه اŎموعة

 ساǝقو احلمري
من املنطقي أن تركيبة هذه اŎموعة من املستخدمني قد         

عندما كانت أجور احلمري مرتفعة،     . تأثرت بسعر قوة احلمار   
حيتمل أهنا كانت تستخدم بالطريقة األكثر فعالية، اليت ينظر         

يف تلك احلالة، قد يكون من      . من وجهة نظر اقتصادية   إليها  
حسب، بل   ف املفيد استخدام احلمري، ليس للعمل يف السور        

ـăا   واسم لذلك، يف أثناء أكثر امل     . لɊغراض الزراعية أيض
احلمري للحراثة واحلصاد، تستخدم ن أيف الزراعة، ميكن  عمالً

ـăا يف أثناء موسم اجلين للنقل         يف تلك  و. إƀ. .  والحق
احلالة من املعقول االفتراض أن سائقيها كانوا منشغلني          

ـăا يف األعمال الزراعية يف أثناء هذه الفترات         ومن . أيض
املمكن أن هؤالء العمال كانوا إما عمال سخرة من القرى،          

استخدمهم بناؤو السور   ƥري  أو عماالً أحراًرا وأصحاب     
الدفاعية وملا كانت الصفة    . على أساس دوام غري كامل     

ـăا ما، فإن هذا االستخدام      ّحللسور تشري إىل حالة مل     ة نوع
       ƅلكن املعلومات  . الزراعي قد يكون بقي يف حده األد

وهلذا السبب ميكن هنا جتاهل تأثري هذا       . احلقيقية غري متوافرة  

وبسبب مثل هذه االعتبارات حيسب     . الضغط يف عملية البناء   
اليد العاملة ذات الصلة    طول سنة العمل لقوة عمل احلمار و      

ـăا ) 130= (أسبوعا  ) 26= (نصف سنة يف السنة     عدل  مب يوم
  الالزمة  15680(ل  وأيام عمل احلمري ا    . يف سنة العمل  

إذا ).  سنة ȝمƥ Ȱري   120(أسبوع عمل ƥري، أو     ) 3163= 
ـăا لكل سائق، وإذا كانت     قّدرنا   سنة عملهم   ƥارين وسطي

استخدام احلمري سيكون قد    مساوية لسنة عمل احلمري، فإن      
 .سنة عمل للسائقني) 60(احتاج إىل 

ǥارȾخر من دون مɇا Ȱالعم 
من " عاديون"األيام األخرى ميكن أن يقدمها عمال        

أيام يف األسبوع مدة    ) 5(غري ذوي املهارة، الذين يعملون      
ـăا) 50(سنة كاملة تتألف من      وهذا جيعل قوة   . أسبوع

 : تبلȠ ذوي املهارةالعمل الالزمة من العمال غري
22010 Ȱرج Ȱمȝ  /يوم   ǥارȾالالزم من دون م Ȱالعم ƃإمجا
7840 Ȱرج Ȱمȝ   /احلمري  يوم Ʉقǝسا ȰجǕ من Ȑفيơ 

14170 Ȱرج Ȱمȝ /ري املاهر الالزم  يومȡ Ȱالعم 

) 55(أسبوع عمل، أو    ) 2834(و هذا يعين قوة عمل من       
ة العمل للعمل    وهكذا سيكون إمجايل قو    .سنة ȝمȰ تقريبăøا  
 :غري املاهر اشتملت

  60 Ȱري  سنة/    رجƥ Ʉقǝسا 
 ȝمال ȡري مȾرǥ      سنة يد ȝاملة 55  
 إمجاƃ العمȡ Ȱري املاهر    سنة يد ȝاملة 115  

 اƪالȍة
ن مل خيصص أي وقت للسوقيات الالزمة لتأمني          إ

األجهزة واألغذية لقوة عمل اإلنسان واحليوان، فمن         
 :اء ملخص لقوة العمل الالزمة لبناء السوراملمكن إعط

 : قوǥ العمȰ البشرية 
 من اƪارج  

11 Ȱمȝ املخططون      سنة  
 من املنطقة  

60 Ȱمȝ قون        سنةǝسا 
 من املدينة  

22 Ȱمȝ سنة      ǥارȾمال ذوي مȝ 
55 Ȱمȝ سنة     ǥارȾمال من دون مȝ 

148 Ȱمȝ البش  سنة Ȱالعم ǥقو ƃرية  إمجا 
 Ȱمȝ ǥاحلمري قو  

        مرياحل  سنة ȝمƥ Ȱري 120
 قوǥ العمȰ): 21(اƨدول 
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إذا توافرت بعض املعرفة عن النōسب بني أجور املخططني         
 وكذلك عن   غري املهرة، ري والعمال املهرة أو     حلموسائقي ا 

التكاليف األخرى املتعلقة باستخدام احلمري، فسيكون من        
 لتكاليف بناء   جًداتقدير تقريƑ   املمكن احلصول على     

فتراض املعقول، الوحيد، هو أن األجور       لكن اال . الشروع
على املستوى  : كانت على املستوى األدƅ على األقل، أي      

من املمكن أن أجور بعض     . الكايف ملد العامل بأسباب احلياة    
وهذا يعين أن اŎتمع القريب، إضافة      . املسامهني كانت أعلى  

كاليف األخرى املشمولة يف مشروع البناء، كان       إىل مجيع الت  
ـăا من اليد   ) 6050( إعالة ل  على األقل يوافر  أن  ه  علي أسبوع

ـăا من قوة عمل احلمري) 3135(العاملة و  .أسبوع

4 /3 (ïÇbànuüa@qdnÛa 
نطباع عن التأثري   اكي نتمكن من احلصول على        

بد أن  االجتماعي لبناء هذا املشروع يف اŎتمع احمللي، ال        
ا مبيكون هناك بعض املعلومات عن سكان القدس، ور        

تقول شتاينر إنه ميكن تقدير كثافة سكانية تبلȠ        . منطقتها
ملدينة مثل القدس يف العصر      )  هكتار / نسمة 200/250(

وملا كانت  . ›شتاينر، هذا الكتاب  ‹الربونزي الوسيط الثاين    
) 4(ساحة  مبكون قد أصبحت    تاملدينة داخل سورها س   

فإن عدد السكان اإلمجايل سيكون قد أصبح       ،  اراتهكت
وإذا كان من ربع إىل نصف      . ساكن) 1000-800(حوايل  

هذا العدد كان يتألف من الرجال البالغني، فإن قوة العمل          
) 250(ويف احلد األعلى    ) 160(احملتملة ستكون على األقل     

ـăا  : ييد عمل، أ   /سنة يد عمل   سنة   200(وسطي
كان ). العمل السنوي للشخص  سنة هي وحدة    /رجل(

بعضهم من احلرفيني الذين قدموا العمل الالزم الذي          
عدد السكان الذين   وال نعرف مقدار     يتطلب املهارة،   

لذلك . كانوا منشغلني يف احلرف املرتبطة بعملية البناء       
ـăا،           فقط إذا أخذنا يف االعتبار العمل املاهر وغري املاهر مع

امضة جًدا عن التأثري    فسيمكننا احلصول على فكرة غ     
 يد  -سنة  ) 200** (فإذا مشل ربع أو مخس    . االجتماعي

املتوافرة يف املدينة، عماالً حمتملني، فإن مقدار العمل        عمل  
ـăا        يد  / سنة 50-40(املتوفر لبناء السور سيكون مساوي

. الالزمة)  يد عمل  -سنة   77( عليهم أن يقدموا     ).عمل
ـăا ) 50-40(وإذا عمل     كامالً يف السور، فإن     رجالً دوام

ـăا يف خالل فترة تقارب          تنفيذ مشروع البناء سيكون ممكن
لكن عندئذ تكون الكلفة على جمتمع املدينة         . السنتني

ويف تلك احلالة يكون من الواجب على املنطقة أن          .كبرية
وإذا كانت عملية البناء قد     . تقدم السائقني مع ƥريهم   

ستكون قد  ) سائق/ة   سن 60(استغرقت سنتني فإن جمموع     
) 30(يف السنة البد أن يكون      . توزعت على تلك الفترة   

ـăا و  لكن طاملا أن   . ƥاًرا قد عملوا يف املشروع    ) 60(سائق
احلمري مل تكن متوافرة يف أثناء السنة بكاملها، فإن هذا           

وهناك سبب معقول للظن    . اخليار يبدو غري حمتمل كثًريا    
ال يف أثناء أجزاء معينة من      أنه طاملا أن احلمري مل تعمل إ      

لذلك . هناك خطر كبري يف تأخري عملية البناء       فإن   السنة،
وهǾا يعين Ǖن   . يبدو من احملتمل أن الوقت أطول من ذلك       

مكن  Ǖ بناǒ التحصƙ الكامȰ ملدينة قدس العصر الربونزي       
سنة من دون تكليف املواȕنƙ احملليȝǕ ƙباǒ       ) 2,5 (تنفيȻǾ يف 
ǥكبري . 
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@ÕzÜ½a)1/1(@LïãbrÛa@ÁîìÛa@ðŒãëÛa@Š–ÈÛa@@‰ì@L†ÔÛa@Z@Þë†¦a@òß‹ýÛa@ÝàÈÛa@ñìÓ)22 ،23( 
 

Ȱالرج Ȱمȝ يامǕ احلمار Ȱمȝ يامǕ ǥدǵول  النسبة يف الوȕ
 القافلة

ǥاملاد ǥالفقر 

țموŎ10 ا%   Ȱمȝ يامǕ
Ȱالرج 

țموŎاليد العاملة  الكمية حمسوبة %10 ا
 البشرية

    قوǥ احلمار

 األسوار ǲǵارǥ   2ي ț م/ 1,17 3 م16830    19691 1969 21660
 األساسات ǲǵارǥ   3م/  ي 2ț 3 م2050    4100 410 4510
4235 385 3850    1540ț 2 3م/  يț 3م/  ي   ǥارǲǵ ǡاألبوا 

400 37 367 465 42 425 193ț 1,9 3م/  يț 2,2 3م/  يț يات 4 3م/  يȑرǕ  
970 88 880    1050ț 0,84 3م/  يț ترابية   3م/  ي ǥشوǵ املمر 

31775 2889 28898 465 42 425      țموŎا 
        

  قوǥ العمȰ القصوى22اƨدول 
            
            
Ȱالرج Ȱمȝ يامǕ احلمار Ȱمȝ يامǕ ǥدǵول  النسبة يف الوȕ

 القافلة
ǥاملاد ǥالفقر 

țموŎ10 ا%   Ȱمȝ يامǕ
Ȱالرج 

țموŎاليد العاملة  الكمية وبةحمس %10 ا
 البشرية

    قوǥ احلمار

 األسوار ǲǵارǥ 3 3م/  ي 1,32ǳ ț 3م/  ي 0,93ț 3 م16830 22216 2221 24438 15652 1565 17217
 األساسات ǲǵارǥ 1 3م/  ي 0,78ǳ ț 3م/  ي 1,45ț 3 م2050 1599 159 1760 2973 297 3270
 األبواǲǵ ǡارǥ 2 3م/  ي 1,19ǳ ț 3م/  ي 1,25ț 3 م1540 2248 224 2475 2387 238 2625

  Ǖرȑيات 4 3م/  ي 2,2ǳ ț 3م/  ي 1,9ț 3 م193 425 42 465 367 37 400
 املمر ǵشوǥ ترابية 4 3م/  ي 0,92ǳ ț 3م/  ي 0,71ț 3 م1050 966 96 1060 745 75 820

24332 2212 22124 30198 2743 27454      țموŎا 
        

 )االختيار األكثر فعالية(ȝ ǥمȰ احلمار ȡري احملدودǥ  قو23اƨدول 
            
            

Ȱالرج Ȱمȝ يامǕ احلمار Ȱمȝ يامǕ ǥدǵول  النسبة يف الوȕ
 القافلة

ǥاملاد ǥالفقر 

țموŎ10 ا%   Ȱمȝ يامǕ
Ȱالرج 

țموŎاليد العاملة  الكمية حمسوبة %10 ا
 البشرية

    قوǥ احلمار

 األسوار ǲǵارǥ 3 3م/  ي 1,32ǳ ț 3م/  ي 0,93ț 3م 8415      
     3م/ ي ț 1,17 3م 8415    9485 985 10830

 األساسات ǲǵارǥ 1 3م/  ي 0,78ǳ ț 3م/  ي 1,45ț 3م 2050 1599 160 1760 2973 297 3270
 األبواǲǵ ǡارǥ 2 3م/  ي 1,19ǳ ț 3م/ ي ț 1,25 3م 770 1124 112 1235 1193 119 1310
     3م/ ي ț 2,00 3م 770    1925 192 2120

  Ǖرȑيات 4 3م/  ي 2,2ǳ ț 3م/  ي 1,90ț 3م 193 425 42 465 367 37 400
 املمر ǵشوǥ ترابية 0  3م/  ي 0,84ț 3م 1050    880 88 970

27510 2500 25009 15680 1424 14255      țموŎا 
   

  االختيار األكثر اǵتماال24Ǆاƨدول 
      

aÕzÜ½)1/2(@Z@pbîİÈß 

@æaìî§aë@æbãýÛ@Ýà§a@ñ‰†Ó 
 ›Cottrelle and Kamminga 1990:61-81, 194-207‹معطيات مأخوذǥ من 
 Ȱاحلم ǥقدر 

 Ȱكم:يوم النق Ƞة  يوم/ كȝة/السرȝكم سا  Ȱاحلم/Ƞك  
 2000 3 70 Ȱالبغ 
 *احلمار 80 3 2400 

 )  ق م4000(يف : ǎŹ تدجƙ احلمار
 لة البشرية اليد العام

 ǒة األداȝولة زمن السرƥ    دøȾƨا țنو 
 Ȱسا يوم/ مي )Ȱسا/مي( )Ȱا/ميǭ( Ƞك  

 النقȰ بالعربات   18 0,23 828 6 4950
 الرفøøع    20 0,17 612 6 3670
الدرج ȍعود ونزول  65 0,40 144 6 3670
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†yaë@õbäi@ÝßbÈÛ@ïßìîÛa@ÝàÈÛa@pü†Èß 
 ومن نصوȋ رياȑية ›Robson 1993: 1810191‹ن املعطيات مأخوذǥ م

 بابلية قدƹة 
 
- ǡفر التراǵ : فرǵ6يوم/ 3 م . 
- ǡالترا Ȱوي -: نقƠ 11,1 السلةǡليتر من الترا . 

 16,2العامȰ يستطيع Ǖن يقوم برǵلة ذهاǡ وإياǡ واǵدǥ من 
 ). بسلة واǵدǥ(كم يف يوم ȝمȰ واǵد 

رǵلة × سلة = سافة حمدودǥ كمية التراǡ املنقولة يف يوم واǵد مل
 ذهاǡ وإياǡ كحد 

ɂقصǕ :املسافة الالزمة  . 
 : معلومات إȑافية -

 ǡ2,1وزن الترا Ƞليتر/  ك. 
 .  ك23,3Ƞ لتر من التراǡ تزن 11,1سلة واǵدǥ من 

 .  ك377Ƞاحلد األȝلɂ للنقȰ يف اليوم 

îíbÔß 
 .›Neufert 1951: 21‹معلومات مأخوذǥ من نيوفرت 

 
  : الرجال

 Ȱالرج ȏرȝ مع ƙقيبتǵ)1,10م  .( 
 Ȱرج ȏرȝ ر معȾالظ ɂلȝ قيبةǵ)0,60م .( 

 
 

 مراجع امللحق

 احليوانات
  ƥار ǵصان

 االرتفاț  م1,40  م2
 الطول  م 1,80  م3

 العرȏ  م0,40  م0,70
 

 : معلومات ȝن األǵصنةإىل العرȏ يستند
 م  1,25 >راكƥ   + Ǣار1
 م  2,50 – 2,40> راكبƥ   + ƙاران 2
  م ƛ <1,25انبȼ ساǝق +   ƥار 1

…aì½a@æ‹ë 
 . ›PZ 1977: 185, 451-3‹املعطيات مأخوذǥ من 

 
 Ƞك ǥوزن املاد / Ǣم مكع =) Ƞلتر1000/ ك  .( 

 تراǡ جاف  2100
  Ȱيف كت Ǣخش 

  اȒƪرǥ شǲرȡ ǥري داǝمة 400
 شǲرȍ ǥنوبر 320
 )يف ربطات(ȡǕصان  200

 ǲǵارǥ كلسية 1550-2000
1350-2000  ɂصǵ 
1600  Ȱجاف(رم ( 
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…Šß 

 ا 
Mud brick   آجر طني 
Contingencies   أحداث غري متوقعة 
Gulley   أخدود 
Cup mark  أخدود بشكل فنجان 
Floor  أرضية 
Occupational   استيطاين 
Parallel quoting   استشهاد متوازي 
Building sacrifice  قربان(ناء أضحية ب ( 
Structural phases   أطوار إنشائية 
Subsistence economy   الكفاف(اقتصاد اإلعاشة ( 
Unloading   إنزال احلمولة 
Substructure   أساس(إنشاء قاعدي ( 
Sheets of papyrus   أوراق الربدي 
Jerusalem , Rushalimmu  االسم القدمي للقدس(أورشليم ( 
Urusalim   ءوروساليم 
Ecole Biblique  إكول بيبليك 
Aeolic & Preaeolic  أيويل وقبل األيويل 
  
 ǡ 
Maccabean tower  الربج املكايب 
Phasing cards   بطاقات حتديد األطوار 
Mesopotamia   بالد ما بني النهرين 
Infrastructure   بنية حتتية 
Ahiel's House   بيت أهيل 
Ashlar house   بيت احلجارة املنحوتة 

House of the Bullae   بيت األختام 
Bitumen   نوع من القار(بيتومني ( 
  
 ت 
Capital   تاج العمود 
Babylonian Chronicles   التاريخ البابلي 
Linear dependence  
 
Loading  

 تبعية خطية 
 حتميل 

Tan earth   تربة بنية فاحتة 
Travertine   حجر جريي(ترافرتني ( 
Rim topology   التركيب البنيوي للحواف 
Tufa   حجر مسامي(توفا ( 

  
 ǫ 

Material culture   ثقافة مادية 
Spindle whorl   ثقل مغزل 
Loomweight   ثقل نول 
  
 ج 
Coursed rubble wall   Ȉكسارة حجارة(جدار من دب ( 
Hole-mouth jar  تحة دون عنق جرة ذات ف 
Rock scarp   جرف صخري شديد االحندار 
Scarab  جعلć)خنفساء ( 
Carrying potential   جهد احلمل 

  
 ǳ 

Rubbing stone   صقل(حجر دلك ( 
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Biblical zoo   حديقة احليوان التوراتية 
Foot bath   ام للقدمنيƥ 
Populus Euphratica   حور الفرات 
Trough   جرن كبري(حوض ( 
Catchment area   مجع املاء أو احلجارة(حوض التجميع (
  
 Ƿ 
Extra- mural   خارج سور املدينة 
Bead   خرزة 
Contour map   خريطة كفافية 
Faience   خزف مزخرف 

  
 د 

Paleography   دراسة النقوش والكتابات القدمية 
Field notebook   يدايندفتر م(دفتر امليدان ( 

  
 ر 

ROUND TRIP   رحلة ذهاب وإياب 
AMARNA LETTERS   رسائل العمارنة 
  
 ز 
PARAPET   زاوية املتراس األمامية 
SHREW  حيوان كالفأر(زبابة ( 
CHIEFDOM  زعامة 
FRICTION TIME   زمن االنتظار 
  
 س 
CORVE′E LABOUR   أعمال(سخرة ( 
ROOF   سطح(سقف ( 
JEBUSITES   سكان يبوس 

MAN-YEAR 
عدد أيام عمل رجل (سنة عمل رجل 

 ) يف السنة
SENNACHERIB   ق م681ملك آشوري تويف (سنحاريب  (
WALL   سور 
CYCLOPEAN WALL   سور من حجارة ضخمة جًدا 
LOGISTICS   السوقيات 
  
 ش 
THORNBUSH   شجرة شائكة 
CHERT   نوع من الصوان(الشرت ( 
BATTLEMENT   فيها فتحات للرمي(الشرفة املفّرجة ( 
LEVANT   شرق الوسيط 
SHECHEM   االسم القدمي لنابلس(شيكم ( 
  
 ȏ 
MEGALITHIC   ضخم جًدا 
  
 ȓ 
WASH LAYERS   طبقات طمي مترسبة 
SLIP   بسائل(طبقة طالء ( 
LOAM   طفال)Ȉطني ورمل وق ( 

HEADER AND STRETCHER  نظام بناء( معاكسة وطوبة معترضة طوبة( 
PHASE طور 
LIME CHAFF SCREED   Ȉطني كلسي مع ق 

  
 ț 

TRANJORDAN   عرب األردن 
ROYAL ESTATE   عزبة ملكية 
TITHE   ضريبة(العشر ( 
MIDDLE BRONZE AGE II 
(MB IIB)  ب(العصر الربونزي الوسيط الثاين( 
IRON AGE   العصر احلديدي 
CHALCOLITHIC  العصر النحاسي احلجري 
CHERT NODULE   عقدة من صوان الشرت 
EXPERIMENTAL 
ARCHAEOLOGY   Ƒعلم اآلثار التجري 
ETHNOARCHAEOLOGY   علم اآلثار العرقي 
ETHNOGRAPHY   علم اجلغرافيا العرقية 
STRATOGRAPHY   علم الطبقات اجليولوجية 
PSEUDO-SCIENTIFIC  ائفة علمية ز 
  
 ȟ 
BURNT ROOM   الغرفة احملروقة 
COVERING (ENDUIT)   غطاء 
CAPROVINES   غنم وماعز 
  
 ف 
TERRACOTTA   فخار 
TABUN   فرن خبز 
  
 ق 
BILOBATE TOMB  قرب ذو فصني 
SHAFT TOMB  يف نفق(قرب رأسي( 
PROTO-URBAN   املرحلة األوىل من بناء املدن(قبل احلضري( 
CARRYING POTENTIAL   قدرة احلمل 
REEDS   لصنع السالل(قصب األسل ( 
BONE GAMING PIECE   لعابɊقطعة عظمية تستعمل ل 
OSTRACON  

كان (قطعة من أنية فخارية أثرية 
 ) يكتب عليها

PEAK SEASON   قمة موسم العمل 
COVERED CHANNEL   قناة مغطاة 
DONKEY FORCE  مار قوة عمل احل 
UNRESTRICTED DONKEY 
POWER   قوة عمل احلمري غري احملدودة 

  
 ȫ 

BAULK (BALK)   أو خشبية(كتلة حجرية ( 
RELATIVE DENSITY   كثافة نسبية 

  
 ل 

LMLK (HEBREW 
IMPRESSION)   دمغـة بكتابة عربية (للملك ( 
STONE TABLE   حجر ǳللكتابة(لو ( 
CLAY TABLE   طني ǳللكتابة(لو ( 

  
 م 

TELL MATERIAL   مادة مأخوذة من تل 
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STEPPED STONE 
STRUCTURE   مبىن حجري مدرج 
ROYAL BUILDING   مبىن ملكي 
ROCKEFELLER MUSEUM   متحف روكفلر 
PARAPET   متراس 
JEBUSITE PARAPET  متراس يبوس 
EAR PROBE   ذنɊجمس ل 
CASH CROPS   حماصيل نقدية 
PRIMATE CITY   مدينة رئيسة 
CONVENIENCE   مرحاض 
CUNEIFORM   مسماري 
CASEMATE   غرفة رمي(معقل ( 
JEBUSITE BASTION   معقل يبوسي حمصن 
ESTIMATED DATA   معطيات مقّدرة 
SADDLE QUERN   مطحنة بشكل سرج 
QUERN   جمرشة(مطحنة حبوب ( 
UNITED KINGDOM   يف التوراة(اململكة املتحدة ( 
SAFE HAVEN   مالذ آمن 
CUNEIFORM LITERATURE   منشورات مسمارية 
INDENTURE   منعطف 
LOOSE MATERIAL   مواد سائبة 
TAYLOR PRISM   موشور تايلر 

REPERTOIRE  
من األشياء املصنوعة أو (املوجود 
 ) احملفوظة

MICA   مادة عازلة(ميكا ( 
  
 ن 

NEBUCHADNEZZAR   ق م562ملك ملك بابلي ت (نبوخذ نصر  ( 
PRODUCTIVITY RATIO   مقدار اإلنتاجية 
EXECRATION TEXTS نصوص اللعن 
TERRACE SYSTEM  نظام املصاطب 
WARREN'S SHAFT  نفق َوَرن 
BREAK-EVEN POINT  نقطى الالربح والالخسارة 
LOOM  نول احلياكة 

  
 øه 

HAEMATITE   رأك(هيماتيتƥسيد احلديديك األ ( 
  
 و 

CONVENIENCE   مرحاض مثالً(وسيلة راحة ( 
  
 ي 
JEBUS   أحد أمساء القدس القدية(يبوس ( 
JEBUSITE  ساكن يبوس(يبوسي( 
MANPOWER يد عاملة بشرية 
JUDAH  مملكة(يهوذا( 
WORKING DAY يوم عمل 
DONKEY DAY   ارƥ يوم عمل 
MAN-DAY عمل رجل يف يوم(لة يوم يد عام ( 
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@“ßaìa 

 ȝزيزي زياد* 
الوȑع يف العصر احلديدي Ƹتلف اختالفصا كلًيا ȝن العصر الربونزي           . هو اسم ليس إالÛ وهو وسم مريǴ ملرǵلة حمددǥ         ) العصر احلديد (

كنعانيةÛ وكǾلȬ  املمالȬ ال -اململكة الوسيطة يف مصرÛ احلثيونǕ ÛوȡاريÛǨ واملدن      : اإلمرباȕوريات الكبريǥ مجيعȾا ُدمرت Ǖو اختفǨ     . املتأخر
     Ȭوما إىل ذل ÛرينȾالن ƙماب Ȭالư .        مات من يسمونǲة هǲنتي Ȱصǵ ȼكل Ȭالبحر (وذل ǡشعو .(     Ȭمات تلǲن اهلȝ وتتوافر نقوش مصرية .

   ǥقوى جديد Ǩƴ وقد :ǥديدƨشورية اɇوا ÛرامǓوذا وȾوي Ȱيǒمون وإسرȝو ǡǓمؤ Ȭالưو Ûوالفلسطيون والفينيقيون Ûيف مصر ǥديدƨاململكة ا .
 .ليس ƣة من سبǢ للشȬ يف وجود ȝصر ǵديدي

وقد . قبȰ امليالد ) 900(قبȰ امليالدÛ وتعود للظȾور ǵواȝ ƃام       ) 1200(النقوش تتوقف يف ȝام     . مǵ Ɠدǫ ذلȬ كلÝȼ   : لكن ما ليس واȑًحا Ƣاًما هو     
/1000و 1200(فǚن العصر احلديدي املبكر ƹتد بȝ ƙامɄ        وȝلƲ ɂو ȝامÛ    . بدǕت دول جديدǥ يف الظȾور يف املرǵلة الواقعة بƙ العامǓ ƙنفɄ الǾكر           

900 (         Ʉامȝ ƙووالعصر احلديدي املتأخر يقع ب Ûامليالد Ȱقب)امليالد ) 600و 1000/900 Ȱقب .         ɂلȝ اƴد القدمي وإȾالع ɂلȝ ال ترتكز Ǹالتواري ȻǾوه
يبدو )  ق م  ǵ850واƃ  (فقط بدăǒا من امللȝ Ȭمري      . علومات األǭرية يف الواقع فمن الصعوبة ƞكان انسǲام القصص التوراتية مع امل         . معلومات ǭǕرية 

ال Ǖساس هلا ǵيǬ إننا ال نعثر ȝلǕ Ʉي          ) تنطق ْشلوموÛ ز م   / >شلمȼ<(إن املعلومات الƔ توردها التوراȝ ǥن داود وسليمان          ". ȝادًيا"املشȾد  
 .ȝلɂ تلȬ املرǵلةن ألنȼ ليس اƧًا تورتًيا وإƴا ǭǕرًيا) العصر احلديد (مع ذلƹ ÛȬكنناÛ بكȰ تأكيدÛ إȕالق اسم. معلومات ȝنȾما يف ȝلم اǭɇار

       Ǵالعصر احلديدي (يف الواقع إن استخدام مصطل ( Ʉبيعȕ مرǕ .            لة اسمǵاملر Ȭتل ɂلȝ لقواȕǕ ƙيليǝار اإلسراǭɇا ǒلماȝ Ȑبع) لةǵاملر
 .من دون Ǖي مشاكȰ) العصر احلديد(ملصطلǴ لǾا فم املمكن توșيف ا. Û لكنȾم ȡريوا ذلÛȬ وهو Ǖمر يسرين)اإلسرǒيلية

 
 مارȡريǨ شتاينر

3 (ïãbrÛa@ÁîìÛa@ðŒãëÛa@Š–ÈÛa 
1(    Ǖ طاين الدكتورȝǕ م  دȾتشنغ) A.D. Tushingham(      فريات املربعاتǵ دارǕ يǾال Û)H(   ȼظاتǵمال Û) ǥري املنشورȡ (    ȻǾول الطبقات الصخرية هلǵ

 . خالȍاźاملربعاتÛ وȝليȾا استندت يف
 Parker's (باركربǢ بعȐ التشويش Ɲصوȋ موقع سور       سņ  و  ǕÛخرىومنشورات  › Digging up Jerusalem ‹ يف كĈنُينǵدǫ خطأ يف Ưطط      ) 2

wall( خندق    َوَرن   ال يقع نفق  :  بدقة ǨƠنُينĈ1 ك) Kenyon's trench I(   Ȱجنوبȼب .        Ɣلية الȍمع املخططات األ Ǩطط فنسانƯ قارنةƞو
 قد ǵفرت   كĈنُينلǾلȬ يكون اقتراǳ ريǕ Ȭن      .  )ȝ) 3 /4لɂ الشكȰ ا  ȍحيًحƠديًدا  Û استطعǕ Ǩن ǵǕدد مكان سور باركر        كĈنُيناستخدمتȾا  

 Ȱǝمن من جديدسور باركر اهلا ȼساس لǕ ال ȼظتǵدون مال ›Reich 1987; Steiner 1988‹. 
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6 (@åß@æëŠÔÛa@ïãbrÛa@ð†í†§a@Š–ÈÛa)9-6 (Ö â 
1(          Ɩدمار املب ȏرت األواين الفخارية يف انقاȾșǕ)VII(    يف املربع)A/XXIV( )دولƨ6/5 ا (       ا إىل بداية القرنȾƸيعود تار Ɣوال)م  ق 6(  ÛاȒًيǕ  نسبة 

ȰقǕ اسات الصنفȕ جرار التخزين من الصنف 11 من ſلصا ǥاملر ȻǾلكن ه Û7. 
. لكن هǾا التأريȡ Ǹري حمتمLB- floors(       Ȱ(مباشرǥ باسم    )ق م  12(يف كثري من دفاتر امليدان تدɂȝ األرȑيات الƔ تقع فوق مصاǢȕ القرن              ) 2

 .»Ǖرȑيات العصر احلديدي«ي الالǵق وǨƠ األرȑيات املسماǥ تقع هȻǾ األرȑيات فيما بƙ جدران العصر احلديد
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‰ìİ@¿@òÐÛû½a 

Ǩ شتاينر ȝلɂ الشȾادǥ اƨامعية من اƨامعة احلرǥ بأمستردامÛ وȝلɂ شȾادǥ املاسترز يف ȝلم اǭɇار من جامعة ليدنÛ وكلتاƵا يف                    ǵصøلǨ مارȡري  
 ǥندøالقدس . هول țيف مشرو ǥدȝمسا Ǩينȝ ǥاألخري ǥادȾالش ɂلȝ صوهلاǵ وبعد)the Jerusalem Project (فرنكن Ȭهن ǥدارȡ ǨƠ . وقاما سوًيا

ǭيف بنشر مواد كا ƙكن ƙلدات3لƭ  . امȝ م1994(ويف  (ƙا مواد كنȾيف جامعة ليدن بالعالقة مع دراست Ȼالدكتورا ǥادȾش ɂلȝ Ǩصلǵ. 
يف األردن شاركǨ يف تنقيبات دامعة ليدن يف دير ȝالÛǄ وهو           . ȝملǨø مارȡريǨ شتاينرÛ بصفتȾا ȝاملة ǭǓارȝ ÛلƲ ɂو مكثفÛ يف الشرق األوسط            

شاركǨ يف إدارǥ التنقيبات يف تǕ Ȱبو سربوȓ    ) م 1992 و 1988(وبȝ ƙامɄ   . عصر الربونزي واحلديديÛ ويقع يف ȡور األردن      موقøع كøبري يعود إىل ال      
نظمǨ فريق من جامعة ليدن إلجراǒ تنقيǢ فصلɄ        ) م 1994(ويف ȝام   . قرǡ دير ȝالǵ ǎيŹ Ǭ الكشف ȝن ǭǓار تعود إىل املرǵلتƙ األيبوبية واململوكية            

ȝملǨ يف مدينة الرقة يف سورية ǵيŹ Ǭ الكشف ȝن ) م 1996(ويف ȝام . مي يف العاȍمة اللبنانية بريوتÛ وǨƠ إشراف منظمة الثقافة        يف السøوق القد   
هولندي مشترȫ للتنقيǢ يف تȝ-     ȰملȾا بصفة مدير ǵقلɄ يف مشروț فلسطيين      )  م ǭǓ)1998ار ȍناȝية تعود إىل العصر العباسÛɄ بينما مارسǨ يف ȝام           

 .يف الوقǨ احلاƢ ƃارس ȝملȾا مع الكنديƙ يف تنقيبȾم ƞنطقة خربة مدينة بالقرǡ من مدينة مؤاǡ العتيقة. امة بالقرǡ من جنƙخربة بلع

ñ‰ì’ä½a@pbÐÛû½a 
Books: 

1990 with H.J.Franken: Excavations in Jerusalem 1961-1967, Vol.II.: The Iron Age Extramural Quarter on the South-east Hill. 
British Academy Monographs in Archaeology No.2. Oxford University Press, Oxford. 

1996 with G.A. Auld: Jerusalem I, from the Bronze Age to the Maccabees. Series: Cities of the Biblical World. Lutterworth Press, 
Cambridge. 

2001 Excavations (by Kathleem M. Kenyon) in Jerusalem 1961-1967, Vol. III. The Settlement in the Bronze and Iron Ages. 
Copenhagen International Seminar Series, Sheffield Academic Press, Sheffield. 

 
Main articles on Jerusalem: 

1986 "A Note on the Iron Age Defence Wall on the Ophel Hill of Jerusalem". in: Palestine Exploration Quarterly, pp. 27-32. 
1988 "The Earliest City Wall of Jerusalem". in: Israel Exploration Journal,  
pp.203-204. 
1992 with H.J. Franken: "Jebus and Urusalim". In: Zeitschrift fur die Alttestamentische Wissenschaft 104, pp. 110-111.  
1993 "The Jebusite Ramp of Jerusalem: the Evidence from the Macalister, Kenyon and Shiloh Excavations." In: Biblical 

Archaeology Today, 585-88. 
1994 "Redating the Terraces of Jerusalem." In: Israel Exploration Journal 44, 13-20.  
1998 "The Archaeology of Ancient Jerusalem@ In: Currents in Research: Biblical Studies, vol. 6, 143 - 168 (also translated into 

Hungarian). 
1998 It=s Not There; Archaeology Proves a Negative". In: Biblical Archaeology Review Vol. 24, 26-33. 
2001  "Jerusalem in the 10th and 7th Centuries BCE: From Administrative Centre to Commercial City." In: A. Mazar (ed.), 

Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan. JSOT Suppl. Series 331, Sheffield Aademic Press , Sheffield, 
280-88. 

in press "Jerusalem in the Late Aecond Millenium and the Beginning of the First Millenium B.C.", in: Z. Kafafi (ed.), Jerusalem 
before Islam, Amman. 
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Articles on Tell Abu Sarbut 
1989 with H. de Haas and H.E. LaGro: "First Season of Excavations at Tell Abu Sarbut, 1988; A preliminary Report". in: Annual of 

the Department of Antiquities of Jordan XXXIII, 323-326. 
1992 with H. de Haas and H.E. LaGro: "Second and Third Seasons of Excavations at Tell Abu Sarbut, Jordan Valley, (Preliminary 

Report). in: Annual of the Department of Archaeology of Jordan XXXVI, 333-343. 
1995 "The Glass Bracelets of Tell Abu Sarbut." In: Studies on the History and Archaeology of Jordan vol. V, 537-540. 
1998 "The Excavations at Tell Abu Sarbut, a Mamluk Village in the Jordan Valley." in: ARAM 9-10, 1997-1998, pp. 1-7. 
 

Articles on Khirbet al-Mudayna 
2000 with P.M. Michele Daviau. "A Moabite Sanctuary at Khirbat al-Mudayna". in: Bulletin of the American Society for Oriental 

Research 320, 1-21.  
2000  with Robert Chadwick & Michele P.M. Daviau, "Four Seasons of Excavations  
at Khirbet al-Mudayna on Wadi ath-Thamad, 1996-1999." ADAJ XLIV, 257-70. 
 

Articles on other subjects 
1997 "Two Popular Cult Sites of Ancient Palestine." In: Scandinavian Journal of the Old Testament, vol. 11, 16-28. 
1999 AProblems of Synthesis - a criticism of the New Chronoly@. In: The Journal of the Ancient Chronoly Forum, 8, 1999, pp. 12-

13. 
2001 `I am Mesha, King of Moab, or: Economic Organization in Iron Age II.= Studies in the History and Archaeology of Jordan, 

1998..  
2002  “The Hellenistic to Byzantine Souk; Results of the excavations at BEY.011.” in: ARAM 13-14, 113-27. 
2002 "Mesha versus Solomon. Two models of economic organization in Iron Age II."in: SEA 67, 37-45. 
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